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ZMIANA KWOTY WOLNEJ OD OPODATKOWANIA PIT  

 

Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 listopada 2016 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

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

– Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. 

 

Ustawa nowelizująca zmienia m.in. zasady obliczania podatku PIT według skali podatkowej. 

 

Obecnie kwota wolna od opodatkowania wynosi 3.091 zł rocznie, bez względu na wysokość 

dochodów podatnika.  

 

Na mocy znowelizowanych przepisów: 

 dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 6.600 zł - kwota wolna od opodatkowania 

wyniesie 6.600 zł, 

 dla podstawy opodatkowania wyższej niż 6.600 zł i nieprzekraczającej 11.000 zł – kwota 

wolna od opodatkowania będzie stopniowo zmniejszać się od 6.600 zł do 3.091 zł, 

 dla podstawy opodatkowania wyższej niż 11.000 zł i nieprzekraczającej 85.528 zł - kwota 

wolna od opodatkowania wyniesie 3.091 zł, 

 dla podstawy opodatkowania wyższej niż 85.528 zł i nieprzekraczającej 127.000 zł - kwota 

wolna od opodatkowania będzie zmniejszać się od 3.091 zł do zera, 

 dla podstawy opodatkowania wyższej niż 127.000 zł – podatnikom nie będzie przysługiwało 

prawo do skorzystania z kwoty wolnej od opodatkowania. 

 

Powyższe zasady obliczania kwoty wolnej od opodatkowania PIT będą miały zastosowanie do 

dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2017 roku. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 


