
Propozycja modyfikacji konstrukcji minimalnego podatku dochodowego 

W rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

1532), w brzmieniu nadanym autopoprawką przedstawioną w druku nr 1532-A, wprowadza się 

następujące zmiany: 

w art. 2, w pkt 46, w art. 24ca, w ust. 2 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 3 w brzmieniu: 

„3) zaliczonych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodów wymienionych w art. 15 

ust. 4g – 4h.” 

 

UZASADNIENIE 

Poprawka przewiduje wprowadzenie zmian w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1532), w brzmieniu nadanym autopoprawką 

przedstawioną w druku nr 1532-A, zwanym dalej „Projektem”. 

Poprawka zawarta w … [numeracja przepisu] zawiera zmiany w odniesieniu do minimalnego 

podatku dochodowego. 

Proponuje się zawarcie w art. 24ca ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) dodatkowego wyłączenia z obliczenia straty oraz 

udziału dochodów w przychodach, o których mowa w ust. 1. Wyłączenie obejmie zaliczone w 

roku podatkowym koszty uzyskania przychodów wymienione w art. 15 ust. 4g – 4h ustawy 

CIT. 

Chodzi tu zatem o wyłączenie z obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach 

następujących kosztów: 

- należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 

r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT; tj. przychody ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy 

uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w 

naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i 

świadczeń, a także z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej 



spółdzielni zajmującej się produkcją rolną), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia 

społecznego wypłacane przez zakład pracy (zgodnie z art. 15 ust. 4g ustawy CIT); 

- wpłat dokonywanych do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie o pracowniczych planach kapitałowych (zgodnie z art. 15 ust. 4ga ustawy CIT); 

- składek z tytułu należności, o których mowa w art. 15 ust. 4g ustawy CIT, określonych 

w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części 

finansowanych przez płatnika składek, składek na Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (zgodnie z 

art. 15 ust. 4h ustawy CIT). 

Przyjęta konstrukcja minimalnego podatku dochodowego uzależnia obowiązek jego zapłaty od 

wystąpienia straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo osiągnięcia 

dochodów w wysokości nie większej niż 1%. Projektodawca wyznaczył w ten sposób swoisty 

„próg rentowności” podmiotu, którego nieprzekroczenie skutkuje powstaniem zobowiązania 

podatkowego. Ze względu na doniosłość skutków prawnych owego progu (podleganie 

obowiązkowi podatkowemu bądź brak zobowiązania do jego zapłaty) oraz istotny ciężar 

wprowadzanej daniny – kluczowe znaczenie dla potencjalnych adresatów ma sposób określenia 

warunków szacowania (obliczania) rentowności podmiotu w celu oceny powstania bądź braku 

obowiązku podatkowego. 

Reguły te realizować powinny nie tylko zasady efektywności oraz równości (sprawiedliwości) 

opodatkowania, lecz również uwzględniać okoliczność oddziaływania regulacji na rynek pracy, 

sytuację pracowników oraz warunki pracy u pracodawcy - zarazem podatnika zobowiązanego 

z tytułu przepisów ustawy CIT. Słusznie podkreśla się konieczność analizy wpływu regulacji 

prawa podatkowego na ukształtowanie stosunku pracy, a w konsekwencji odpowiednie 

„wyważenie” funkcji fiskalnej oraz redystrybucyjnej prawa podatkowego z funkcją ochronną 

prawa pracy (M. Bosak, P. Majka, Wpływ regulacji prawa finansów publicznych na stosunek 

pracy w świetle przemian zachodzących na krajowym rynku pracy, „Nierówności Społeczne a 

Wzrost Gospodarczy”, 1/2014, s. 478 i n.; P. J. Lewkowicz, J. Stankiewicz (red.), Konstytucyjne 

uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, Białystok 2010; J. 

Zarzecki, Fiskalizm i polityka rynku pracy, „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, 5/2014, s. 

107 i n.; M. Zieliński, Wpływ państwa na rynek pracy i decyzje zatrudnieniowe przedsiębiorstw, 

Gliwice 2008). 



Pierwotnie proponowane ujęcie minimalnego podatku dochodowego rodzi ryzyko 

poszukiwania przez podatników – podmioty będące pracodawcami – rozwiązań pozwalających 

podwyższyć poziom rentowności ponad próg określony przez nowe brzmienie art. 24ca 

znowelizowanej ustawy o CIT, a w konsekwencji zwolnienia się od obowiązku zapłaty, 

mającego podstawę prawną w przepisie, minimalnego podatku dochodowego, poprzez 

oszczędności na pracownikach. Jednym ze sposobów na podwyższenie tak rozumianej 

rentowności mogłaby być na przykład obniżka kosztów osiągnięta poprzez: redukcję 

zatrudnienia, redukcję wynagrodzeń pracowników lub poszukiwania form rozliczania 

niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa (np. przekazywania 

nieewidencjonowanego wynagrodzenia albo jego części). W rezultacie, mimo osiągnięcia 

efektu fiskalnego, wywołany zostałby przy okazji niepożądany społecznie i gospodarczo skutek 

w postaci pogorszenia sytuacji zatrudnionych już pracowników, wstrzymania procesów 

rekrutacyjnych w celu obsadzenia nowych miejsc pracy, a nawet zainicjowany proces zwolnień 

członków załogi. 

Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązania korygującego instytucję minimalnego 

podatku dochodowego poprzez uzupełnienie metody obliczania straty oraz udziału dochodów 

w przychodach o kryterium kosztów pracowniczych, które z kalkulacji tej zostaną wyłączone. 

Ujmując rzecz obrazowo: proponowana poprawka doprowadzić ma do sytuacji, w której 

wydatki ponoszone na budżet wynagrodzeń oraz związanych z nimi innych wydatków (składek 

itp.) nie stanowić będą „obciążenia” finansowego po stronie podmiotu, narażającego go na 

nieprzekroczenie progu rentowności, a zatem podleganie obowiązkowi zapłaty minimalnego 

podatku dochodowego.  

Wyłączenie wyżej wskazanych kosztów uzasadnione jest przede wszystkim dążeniem do 

utrzymania stanu zatrudnienia oraz troską o zapewnienie jak najlepszych warunków płacowych 

pracownikom świadczących pracę na rzecz podatników – potencjalnie objętych minimalnym 

podatkiem dochodowym. Dodawany art. 24ca ust. 2 pkt 3 pozwoli w praktyce – poprzez 

wyłączenie kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracownicze z kalkulacji warunkującej 

powstanie zobowiązania do zapłaty minimalnego podatku dochodowego – podnieść szacowaną 

rentowność podmiotu (a zatem przekroczyć ustawowy próg rentowności, skutkujące brakiem 

obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego) bez szkody dla budżetu płac 

(utrzymać dotychczasowe koszty zatrudnienia bez narażenia się na objęcie minimalnym 

podatkiem dochodowym), a nawet w sytuacji najbardziej optymalnej: zwolnić od obowiązku 



zapłaty minimalnego podatku dochodowego pracodawcę zwiększającego wydatki 

przeznaczone na wynagrodzenia swoich pracowników. 

Brak proponowanego w poprawce wyłączenia mógłby skutkować postawieniem konkretnego 

pracodawcy (podatnika w rozumieniu przepisów ustawy CIT) przed następującą alternatywą: 

utrzymania dotychczasowego stanu zatrudnienia i warunków pracy (na wyższym poziomie X) 

wraz z powstaniem obowiązku zapłaty minimalnego podatku dochodowego albo, ewentualnie, 

zmiany struktury kosztów (w tym obniżenie kosztów pracowniczych do niższego poziomu Y) 

w nadziei na podwyższenie szacowanej rentowności podmiotu ponad próg ustawowy, powyżej 

którego zobowiązanie do uiszczenia minimalnego podatku dochodowego nie powstaje. 

Podkreślić trzeba, że proponowane rozwiązanie jedynie koryguje kształt, nie zmieniając jednak 

istoty oraz zasadniczych skutków instytucji minimalnego podatku dochodowego. Deklarowane 

cele oraz zakładane pierwotnie efekty społeczno-gospodarcze regulacji – jakimi były: 

likwidacja tzw. „luki w podatku CIT” poprzez przeciwdziałanie sztucznemu transferowaniu 

zysków do innych krajów przez przedsiębiorstwa, głównie korporacje międzynarodowe 

(Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

1532), s. 69; Raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego: Luka CIT w Polsce w latach 2014-

2018, Warszawa 2020), a także zapewnienie solidarności podatkowej w obrębie Unii 

Europejskiej – nie tylko nie ucierpią i będą mogły być zrealizowane, lecz dodatkowo również 

wprowadzony zostanie impuls stymulujący rozwój rynku pracy oraz sprzyjający polepszaniu 

warunków zatrudnienia. O ile przyjęcie art. 24ca znowelizowanej ustawy o CIT w brzmieniu 

proponowanym w Projekcie, rodziłoby ryzyka po stronie pracowników oraz narażało regulację 

na zarzut niedostatecznego zrównoważenia funkcji fiskalnej prawa podatkowego z funkcją 

ochronną prawa pracy – przyjęcie proponowanej zmiany pozwoli jednocześnie w sposób 

pełniejszy zrealizować obie te funkcje. 

Wysoce prawdopodobne jest wręcz wystąpienie pozytywnego efektu stymulacyjnego 

omawianej regulacji, polegającego na skłonieniu, a następnie wprowadzeniu przez 

przedsiębiorców (zobowiązanych lub choćby potencjalnych zobowiązanych do zapłaty 

minimalnego podatku dochodowego) do przeprowadzenia takich przesunięć w ramach 

struktury kosztów, które przyczynią się do podwyższenia kosztów pracowniczych (np. poprzez 

podniesienie wynagrodzeń, zwiększenie załogi, kosztem innych wydatków), pociągając za sobą 

zarazem uniknięcie opodatkowania. Niezależnie od tego, przyjęcie poprawki służyć będzie 

realizacji innych celów deklarowanych w uzasadnieniu Projektu, w tym zwłaszcza: ochronie 



pracownika, przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19 dla rynku pracy, poprawie 

współczynnika aktywności zawodowej, zwiększeniu atrakcyjności umowy o pracę we 

wszystkich grupach wiekowych oraz powrotu na rynek pracy osoby pracujące dotychczas w 

tzw. „szarej strefie” (Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 

ustaw, druk nr 1532). Proponowane w autopoprawce ujęcie minimalnego podatku 

dochodowego jest zatem spójne z innymi rozwiązaniami przyjętymi w Projekcie. 

Poprawka przyjmuje, że dodatkowe wyłączenie z obliczenia straty oraz udziału dochodów w 

przychodach obejmie jedynie typowo pracownicze stosunki prawne, tj. należności z tytułu 

stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także 

z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się 

produkcją rolną oraz związane z nimi wpłaty i składki. Stanowisko to stanowi wyraz 

konsekwentnej postawy projektodawcy, promującego szczególnie pracownicze formy 

zatrudnienia – tradycyjnie postrzegane jako bardziej stabilne i bezpieczne dla pracownika. 

Walor pewności pracowniczych form zatrudnienia zyskał szczególnej wagi w okresie epidemii 

COVID-19, gwarantując zatrudnionym na podstawie umowy o pracę pracownikom trwałość 

stosunku pracy oraz dostęp do świadczeń również w okresach lockdown, a atrakcyjność 

zatrudnienie w tej formie wzrasta tym bardziej w obliczu prawdopodobieństwa wprowadzenia 

przyszłych, kolejnych obostrzeń (International Labour Organization, ILO Monitor:  COVID-19 

and the world of work. Second edition, 2020; Deloitte, Strategie zatrudnienia na czas 

wychodzenia z kryzysu wywołanego wirusem COVID-19, 2020). Nie bez znaczenia jest również 

fakt, iż to właśnie standardowe, pracownicze formy zatrudnienia oraz związane z nimi prawa 

pracownicze najlepiej korespondują z ideą społecznej odpowiedzialności, czyli coraz bardzie 

promowanej w zagranicznych systemach prawnych oraz międzynarodowych aktach prawnych 

i deklaracjach politycznych Corporate Social Responsibility (L.A. Compa, Corporate Social 

Responsibility and Workers’ Rights, „Comparative Labor Law and Policy Journal”, 2008, s. 1-

10; D. Bąk-Grabowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze pracowniczym – 

zatrudnianie pracowników w formach niestandardowych, „Prace ekonomiczne Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu”, 2018, s. 10-18; E. Bombiak, Kształtowanie relacji z 

pracownikami jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności biznesu, „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, 2013, s. 143-157.). 

Preferowanie przez ustawodawcę pracowniczych form zatrudnienia nie powinno stanowić 

jednak przeszkody dla dynamicznego odbicia gospodarczego – zwłaszcza, że (jak pokazują 



dane statystyczne) po pierwszych kilku miesiącach pandemii sytuacja na rynku pracy powoli 

się normalizuje, ilość ofert pracy konsekwentnie wzrasta, a pracodawcy zachęcają 

potencjalnych pracowników bardziej rozbudowanymi benefitami (GrantThorton, Rynek pracy 

w czasie COVID-19: Jak przez kryzys gospodarczy spowodowany pandemią koronawirusa 

zmienił się rynek pracy w Polsce, Warszawa 2020). W efekcie przyjęcie proponowanego 

brzmienia art. 24ca ustawy CIT okaże się szczególnie korzystne dla podatników - podmiotów 

oferujących stabilne, pracownicze formy zatrudnienia, będąc zarazem rozwiązaniem 

neutralnym podatkowo dla przedsiębiorców współpracujących w oparciu o umowę zlecenia, 

umowę o dzieło lub tzw. kontrakty menedżerskie. Nie można wykluczyć zatem sytuacji, w 

której nowelizacja ustawy CIT przyczyni się pośrednio do szerszego upowszechnienia 

pracowniczych form zatrudnienia, zastępując stosowane dotychczas umowy cywilnoprawne. 

Podkreślić należy, że proponowana poprawka mieści się w logice art. 24 ca. Skoro z kalkulacji 

kosztów wyłączono wydatki inwestycyjne to wręcz niezrozumiałe jest pozostawienie poza tym 

wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia pracownicze. Jedne i drugie pozostają w Polsce (nie 

zostają wytransferowane i w interesie społecznym jest, aby jedne i drugie nie uległy 

zmniejszeniu na skutek wprowadzonej regulacji. 

W konsekwencji proponowana zmiana jest koherentna zarówno z dążeniami projektodawcy do 

likwidacji luki podatkowej w podatku CIT, jak i oczekiwaniami partnerów społecznych, 

akcentujących konieczność minimalizacji ryzyk dla rynku pracy oraz sytuacji pracowników 

(m.in.: Stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w sprawie Polskiego Ładu z dnia 

18 maja 2021 r.; Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gospodarczego na temat Polskiego Ładu 

po spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim z dnia 5 sierpnia 2021). 

 


