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PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE O PIT 

 

Zwracamy Państwa uwagę na trwające aktualnie prace nad nowelizacją przepisów ustawy o PIT.  

 

Planowane zmiany obejmują m.in.: 

1)     wsparcie pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola oraz pracowników, 

których dzieci uczęszczają do takich placówek, poprzez: 

        zwolnienie z opodatkowania PIT świadczeń otrzymanych przez pracownika i 

sfinansowanych przez pracodawcę: 

o   z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) - z tytułu pobytu 

dziecka pracownika w przedszkolu (bez limitu kwotowego), 

o   ze źródła innego niż ZFŚS - z tytułu pobytu dziecka pracownika w żłobku, klubie 

dziecięcym, przedszkolu lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego 

opiekuna (do limitów kwotowych określonych w projekcie ustawy), 

        możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów po stronie pracodawcy 

(analogiczne zmiany są planowane w ustawie o CIT) wydatków poniesionych ze źródła 

innego niż ZFŚS na: 

o   utworzenie przyzakładowej placówki, 

o   prowadzenie przyzakładowej placówki lub dofinansowanie pracownikowi wydatków 

z tytułu uczęszczania dziecka do placówki (w tym przyzakładowej) – do limitów 

kwotowych określonych w projekcie ustawy, 

2)     uregulowanie zasad przekazywania przez podmioty wypłacające informacji o wypłatach 

odsetek dokonanych lub zabezpieczonych na rzecz ich właścicieli,  

3)     zmiany w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (o szczegółach 

informowaliśmy Państwa w Newsletterze nr 32/2015), 

4)     zakwalifikowanie przychodów ze sprzedaży bezpośredniej realizowanej przez rolników do tzw. 

przychodów z innych źródeł w rozumieniu ustawy o PIT i wprowadzenie możliwości ich 

opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Ustawa wprowadzająca zmiany wskazane w pkt 4) została już podpisana przez Prezydenta RP. 

 

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany wskazane w pkt 1) był rozpatrywany na posiedzeniu Rady 

Ministrów w dniu 26 maja 2015 roku, natomiast projekt ustawy obejmujący zmiany z pkt 2)-3) został 

opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji i jest obecnie 

opiniowany. 

 

Planowany termin wejścia w życie w/w zmian to odpowiednio dla nowelizacji wskazanych w: 

        pkt 1), pkt 3) oraz pkt 4) – 1 stycznia 2016 roku, 

 pkt 2) – 31 grudnia 2015 roku. 

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 
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pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 

 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA Sp. z o.o. 
Budynek Delta IV p. 
ul. Towarowa 35 
61-896 Poznań 
tel. (+48) 61 643 45 50 
fax. (+48) 61 643 45 51 
Biuro w Warszawie 
Budynek ORCO Tower XXII p. 
Al. Jerozolimskie 81 
02-001 Warszawa 

  
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. 
 
 


