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Projekt 

 

USTAWA 

z dnia  

o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania instrumentów wsparcia 

dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców
1) 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 1a dodaje się art. 1b w brzmieniu: 

„Art. 1b. Podatek dochodowy stanowi dochód budżetu państwa, z wyjątkiem podatku 

dochodowego komunalnego, który - zgodnie z odrębnymi przepisami - stanowi dochód 

jednostek samorządu terytorialnego.”; 

2) w art. 5a w pkt 48 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 49 w brzmieniu: 

 „49) stawce referencyjnej podatku komunalnego – oznacza to stawkę podatku 

komunalnego gminnego w wysokości: 

WARIANT I 

a) 6,69% - w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 

27 ust. 1,  

WARIANT II 

a) 7,24% - w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 

27 ust. 1,  

                                                           
1) 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawę z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 
2) 

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 

1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179, 

183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065, 1068 i 1106. 
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b) 12,59% - w przypadku drugiego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 

ust. 1.”; 

3) w art. 6: 

a) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. W przypadku gdy małżonkowie, którzy złożyli wniosek, o którym mowa w ust. 2, 

mają miejsce zamieszkania w różnych gminach, podatek określa się na imię obojga 

małżonków w wysokości sumy podatków obliczonych od połowy łącznych dochodów 

małżonków.”, 

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)    do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach 

o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce lub w przepisach 

regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów 

podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały 

przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148, w łącznej wysokości przekraczającej 

kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz 

stawki podatku w wysokości 17%, z wyjątkiem renty rodzinnej”; 

 

4) w art. 26ea w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) iloczyn stawki podatkowej w wysokości 17% oraz nieodliczonego na podstawie art. 26e 

ust. 1 odliczenia - w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad określonych w art. 

27 ust. 1 albo;”; 

 

5) w art. 27: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29–30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia 

według następującej skali:  

 

 

 

WARIANT I 
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WARIANT II 

Podstawa 

obliczenia podatku 

w złotych 

Podatek wynosi  

Podatek komunalny  Podatek krajowy 

ponad do gminny powiatowy wojewódzki 

 85 528 6,69% minus 

39,34% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

1,74% minus 

10,25% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

0,27 % minus 

1,60% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

8,30% minus 

48,81% kwoty 

zmniejszającej 

podatek  

85 528  (5721 zł 82 gr 

+ 12,59% 

nadwyżki 

ponad 85 528 

zł) minus 

39,34% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

(1488 zł 19 gr 

+ 3,28% 

nadwyżki 

ponad 85 528 

zł) minus 

10,25% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

(230 zł 93 gr + 

0,51% nadwyżki 

ponad 85 528 zł) 

minus 1,60% 

kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

(7098 zł 82 gr + 

15,62% nadwyżki 

ponad 85 528 zł) 

minus 48,81% 

kwoty 

zmniejszającej 

podatek  

Podstawa 

obliczenia podatku 

w złotych 

Podatek wynosi  

Podatek komunalny  Podatek krajowy 

ponad do gminny powiatowy wojewódzki 

 85 528 7,24% minus 

42,59% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

1,89% minus 

11,12% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

0,29 % minus 

1,70% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

7,58% minus 

44,59% kwoty 

zmniejszającej 

podatek  

85 528  (6192 zł 23 gr 

+ 12,59% 

nadwyżki 

ponad 85 528 

zł) minus 

(1616 zł 48 gr 

+ 3,28% 

nadwyżki 

ponad 85 528 

zł) minus 

(248 zł 03 gr + 

0,51% nadwyżki 

ponad 85 528 zł) 

minus 1,70% 

kwoty 

(6483 zł 02 gr + 

15,62% nadwyżki 

ponad 85 528 zł) 

minus 44,59% 

kwoty 
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.”, 

 

b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: 

„1e. Przy obliczaniu podatku dochodowego stosuje się stawkę podatku komunalnego 

gminnego obowiązującą w miejscu zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku 

podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym 

dniem – stawkę obowiązującą w miejscu ostatniego zamieszkania na jej terytorium.”;  

6) w art. 27b w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Podatek krajowy i podatek komunalny, obliczone zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej 

kolejności ulegają obniżeniu, proporcjonalnie do poszczególnych stawek podatku 

komunalnego gminnego – przy zastosowaniu stawki referencyjnej podatku komunalnego, 

powiatowego i wojewódzkiego oraz podatku krajowego, o kwotę:”;  

7) w art. 27f: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Odliczenie kwot obliczonych zgodnie z ust. 2 następuje proporcjonalnie do 

poszczególnych stawek podatku komunalnego gminnego – przy zastosowaniu stawki 

referencyjnej podatku komunalnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz podatku 

krajowego.”, 

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Kwota stanowiąca różnicę, o której mowa w ust. 8, nie pomniejsza podatku 

komunalnego.”; 

8) w art. 30c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub 

działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w 

art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29 i art. 30, wynosi: 

 

Podatek komunalny Podatek krajowy 

gminny powiatowy wojewódzki 

42,59% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

11,12% kwoty 

zmniejszającej 

podatek 

zmniejszającej 

podatek 

zmniejszającej 

podatek  
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7,48 % 

podstawy 

obliczenia 

podatku 

1,95 % 

podstawy 

obliczenia 

podatku 

0,31 % 

podstawy 

obliczenia 

podatku 

9,26% podstawy obliczenia 

podatku 

”; 

 

9) po rozdziale 6a dodaje się rozdział 6b w brzmieniu: 

„Rozdział 6b 

Przepisy szczególne w zakresie podatku komunalnego 

Art. 30j. 1. Rada gminy, w drodze uchwały, może: 

WARIANT I 

1) podwyższyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie większej 

niż 7,69% albo obniżyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie 

mniejszej niż 5,69% - w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w 

art. 27 ust. 1, 

WARIANT II 

1) podwyższyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie większej 

niż 8,24% albo obniżyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie 

mniejszej niż 6,24% - w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w 

art. 27 ust. 1, 

2) podwyższyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie większej 

niż  13,59% albo obniżyć stawkę referencyjną podatku komunalnego do wysokości nie 

mniejszej niż 11,59% - w przypadku drugiego przedziału skali podatkowej, o której mowa w 

art. 27 ust. 1 

- mając na względzie zapewnienie odpowiednich dochodów gminy z tytułu tego podatku. 

WARIANT I 

2. Rada gminy, ustalając w drodze uchwały, o której mowa w ust. 1, stawkę podatku 

komunalnego inną niż stawka referencyjna podatku komunalnego w wysokości 6,69%, 
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zamieszcza w tej uchwale skalę podatkową, o której mowa w art. 27 ust. 1, uwzględniającą 

zmienioną stawkę podatku komunalnego gminnego.  

WARIANT II 

2. Rada gminy, ustalając w drodze uchwały, o której mowa w ust. 1, stawkę podatku 

komunalnego inną niż stawka referencyjna podatku komunalnego w wysokości 7,24%, 

zamieszcza w tej uchwale skalę podatkową, o której mowa w art. 27 ust. 1, uwzględniającą 

zmienioną stawkę podatku komunalnego gminnego.  

3. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały, o której mowa w ust. 1, przysługuje 

wyłącznie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 

4. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zostać podjęta nie później niż do dnia 15 

października roku poprzedzającego rok podatkowy. 

5. Stawka podatku komunalnego gminnego ustalona na podstawie uchwały, o której mowa w 

ust. 1, obowiązuje przez cały rok podatkowy.  

6. Uchwała, o której mowa w ust. 1, ma zastosowanie do kolejnych lat podatkowych 

następujących po pierwszym roku obowiązywania stawki podatku ustalonej na podstawie 

uchwały, o której mowa w ust. 1, chyba że rada gminy w terminie, o którym mowa w ust. 4, 

zmieni stawkę. 

7. Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy rada gminy w uchwale, o której mowa w 

ust. 1, określi lata podatkowe, w których obowiązuje zmieniona stawka podatku. 

Art. 30k. 1. Baza Danych Stawek Podatkowych Podatku Komunalnego Gminnego jest bazą 

danych, w której zamieszczane są informacje o stawkach podatku komunalnego gminnego. 

2. Administratorem danych zawartych w bazie danych, o której mowa w ust. 1, jest minister 

właściwy do spraw finansów publicznych. 

3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 30 października roku 

poprzedzającego rok podatkowy przekazuje do bazy danych, o której mowa w ust. 1, 

informację o stawce podatku komunalnego gminnego obowiązującej w roku podatkowym. 

4. Bazę danych, o której mowa w ust. 1, udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 
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Art. 30l. 1. Rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić ulgi przedmiotowe w podatku 

komunalnym gminnym, związane z: 

1) zapewnieniem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy; 

2) polityką prorodzinną; 

3) inwestycjami służącymi przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy. 

2. Rada gminy może, w drodze uchwały, wprowadzić ulgi przedmiotowe w podatku 

komunalnym gminnym, dotyczące dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej 

prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, związane 

z:  

1) rozwojem określonych dziedzin działalności gospodarczej; 

2) rozwojem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 

3) rozwojem eksportu; 

4) zwiększeniem konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; 

5) zagospodarowaniem istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; 

6) tworzeniem nowych miejsc pracy; 

7) zagospodarowaniem niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad 

równowagi ekologicznej; 

8) realizacją innych celów szczególnie istotnych dla gminy. 

3. Ulgi, o których mowa w ust. 1 i 2, polegają na odliczeniu od podatku kwot przewidzianych 

w uchwałach, o których mowa w ust. 1 i 2, związanych z realizacją celu, o którym mowa w 

ust. 1 lub 2, wskazanego w uchwale, lub wydatków, w całości albo w części, ponoszonych 

przez podatnika w celu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wskazanym w uchwale.  

4. W uchwałach, o których mowa w ust. 1 i 2, rada gminy określa sposób i tryb korzystania z 

wprowadzonej ulgi.  

5. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie ulg, o których mowa w ust. 

1 i 2, przysługuje wyłącznie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). 
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Art. 30m. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy 

uchwały, o której mowa w art. 30j ust. 1, podaje do publicznej wiadomości informację o 

ustalonej w tej uchwale stawce podatku komunalnego gminnego. 

2. Informację o obowiązującej w gminie stawce podatku komunalnego gminnego zamieszcza 

się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu tej gminy. 

Art. 30n. 1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu miejscowo ze 

względu na miejsce zamieszkania podatnika w roku podatkowym, wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) właściwemu miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania podatnika 

w roku poprzedzającym rok podatkowy, a także wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 

mającemu interes prawny w ustaleniu miejsca zamieszkania podatnika przysługują 

uprawnienia strony w postępowaniu podatkowym w sprawie podatku komunalnego 

gminnego, dotyczącym ustalenia miejsca zamieszkania podatnika. 

2. Postępowanie podatkowe, o którym mowa w ust. 1, w którym wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) przysługują prawa strony, może dotyczyć wyłącznie roku podatkowego 

oraz roku poprzedzającego rok podatkowy.”; 

 

10) w art. 34: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, od zasiłków z ubezpieczenia społecznego 

wypłaconych bezpośrednio przez organ rentowy pobiera się, stosując stawkę podatkową w 

wysokości 17%.”, 

b) po ust. 7a dodaje się ust. 7b w brzmieniu: 

  „7b. Organ rentowy sporządza roczne obliczenie podatku, o którym mowa w ust. 7, 

stosując stawkę podatku komunalnego gminnego w wysokości obowiązującej w gminie 

będącej miejscem zamieszkania podatnika.”; 

11) w art. 35 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera się, stosując 

stawkę podatkową w wysokości 17%, pomniejszoną o kwotę, o której mowa w art. 32 ust. 3. 

Przepisy art. 27 ust. 1b pkt 2 i art. 32 ust. 1e stosuje się odpowiednio. 
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6. Zaliczkę od przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, 6 i 8, pobiera się, stosując 

stawkę podatkową w wysokości 17%.”; 

 

12) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki 

organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują 

świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18, osobom 

określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, 

zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o 

miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o 

potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 

lit. b, stawkę podatkową w wysokości 17%.”; 

13) art. 41a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 41a. Płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33–35 i art. 41 ust. 1, na wniosek 

podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując stawkę 

podatkową w wysokości 32%.”; 

14) w art. 42e ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W przypadku gdy za zakład pracy wypłaty świadczeń określonych w art. 12 

dokonuje komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, 

przejmujący jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, jest on obowiązany, jako płatnik, do poboru 

zaliczki na podatek, stosując do wypłacanych świadczeń stawkę podatkową w wysokości 

17%.”; 

 

15) w art. 44: 

a) ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Podatnik uzyskujący przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 

pkt 9, na podstawie umowy, do której stosuje się przepisy prawa cywilnego dotyczące 

umowy zlecenia lub o dzieło, może w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki 

miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu stawkę podatkową w wysokości 17%. 

Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować stawkę podatkową w wysokości 
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32%. Za dochód podlegający opodatkowaniu uważa się przychód uzyskany w danym 

miesiącu pomniejszony o koszty uzyskania określone w art. 22 ust. 9 pkt 6.”, 

b) ust. 1g otrzymuje brzmienie: 

„1g. Podatnik uzyskujący przychody z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach może w 

ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego 

dochodu  stawkę podatkową w wysokości 17%. Przy obliczaniu zaliczki podatnik 

może stosować stawkę podatkową w wysokości 32%.”, 

 

c) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym 

dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek 

określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatkowej w wysokości 17%;”, 

 

d) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a. Podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani w 

terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był 

uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania, 

wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu stawkę podatkową w 

wysokości 17%. Za dochód, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się uzyskane 

w ciągu miesiąca przychody po odliczeniu miesięcznych kosztów uzyskania w 

wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz zapłaconych w danym miesiącu 

składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lub 2a. Przy obliczaniu zaliczki 

podatnik może stosować stawkę podatkową w wysokości 32%.”, 

 

e) w ust. 3g pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym 

dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek 

określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki podatkowej w wysokości 17%;”, 

 

f) w ust. 6b pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w 

zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej 

działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 
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kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b 

pkt 1 oraz stawki podatkowej w wysokości 17%; jeżeli również w tym zeznaniu 

podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo 

wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

iloraz kwoty zmniejszającej podatek określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 oraz stawki 

podatkowej w wysokości 17%, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej 

formie.”; 

 

16) w art. 45b część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„- wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania; 

rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu 

skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez płatnika 

lub podatnika podatku przy zastosowaniu właściwej stawki podatku komunalnego oraz 

zaliczek na podatek.”; 

 

17) w art. 45c po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest obliczana proporcjonalnie do poszczególnych 

stawek podatku komunalnego gminnego – przy zastosowaniu stawki referencyjnej podatku 

komunalnego, powiatowego i wojewódzkiego oraz podatku krajowego.”. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 

284 i 471) w art. 21: 

1) po ust. 4 dodaje się ust. 4a – 4c w brzmieniu: 

„4a. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 jest zamieszczany w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

4b. Lokalne i regionalne podmioty działające na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

- mogą, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia planu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgłaszać uwagi do tego planu oraz przedstawiać opinie o tym planie. 
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4c. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w terminie 7 dni od dnia od dnia upływu terminu, o 

którym mowa w ust. 4b, przedstawia radzie gminy wyniki przeprowadzonych konsultacji z 

podmiotami, o których mowa w ust. 4b.”; 

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Plan spełniający warunki określone w ust. 3 rada gminy uchwala w terminie 3 

miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), po 

zapoznaniu się z wynikami konsultacji, o których mowa w ust. 4c.”. 

 

Art. 3. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 i 374) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 uchyla się pkt 5; 

2) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego 

są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.”; 

3) w art. 4: 

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:  

„e) dochodowego od osób fizycznych: 

- opłacanego w formie karty podatkowej, 

- podatku komunalnego gminnego,”, 

b) uchyla się ust. 2; 

4) w art. 5: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -  podatku 

komunalnego powiatowego;”, 

b) uchyla się ust. 2; 

5) w art. 6: 

a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -  podatku 

komunalnego wojewódzkiego;”, 

b) uchyla się ust. 2; 
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6) uchyla się art. 9; 

 

7) w art. 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu podatku 

dochodowego od osób fizycznych – podatku komunalnego podlegają przekazaniu z 

centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów właściwych 

jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego, w wysokości 

odpowiadającej stawce podatkowej, a w przypadku gmin – stawce referencyjnej 

podatku komunalnego, określonych odpowiednio w art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy z 

dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1387, z późn. zm.
3)

).”,  

b) uchyla się ust. 3; 

8) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. 1. W terminie do dnia 30 września roku następującego po roku budżetowym 

naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rozliczenia dochodów gminy z tytułu podatku 

komunalnego gminnego w przypadku gdy stawka podatku komunalnego gminnego jest inna 

niż stawka referencyjna podatku komunalnego, o której mowa w przepisach o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i tryb rozliczeń dochodów z tytułu podatku komunalnego gminnego, mając na 

względzie zapewnienie prawidłowego ustalenia wysokości dochodu gminy z tytułu podatku 

komunalnego gminnego.”; 

 

9)  w art. 20 w ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku komunalnego 

gminnego;”; 

 

10) w art. 22 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

                                                           
3) 

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1358, 1394, 1495, 

1622, 1649, 1655, 1726, 1751, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 179, 

183, 284, 288, 568, 695, 875, 1065, 1068 i 1106. 
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„1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku komunalnego 

powiatowego;”; 

11) w art. 24 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatku komunalnego 

wojewódzkiego;”; 

 

12) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W celu ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat oraz kwoty, o 

której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 3, przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu 

terytorialnego może uzyskać z podatku rolnego, stosując do ich obliczenia średnią cenę 

skupu żyta, z podatku leśnego – średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z podatku dochodowego do osób fizycznych 

– podatku komunalnego gminnego – stawkę referencyjną podatku komunalnego, a w 

przypadku innych podatków, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków 

obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego 

może uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania, 

przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych.”; 

 

13) w art. 33 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) rocznych planowanych kwotach części subwencji ogólnej i planowanych wpłatach, 

przyjętych w projekcie ustawy budżetowej, w terminie do dnia 15 października roku 

bazowego;”; 

 

14) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady i tryb ustalania kwot części subwencji ogólnej i wpłat dla nowych jednostek 

samorządu terytorialnego”; 

 

15) w art. 39: 

a) uchyla się ust. 2, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
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„3. W przypadku połączenia jednostek samorządu terytorialnego, kwoty części 

subwencji ogólnej i wpłat dla nowej jednostki samorządu terytorialnego ustala się jako 

sumy tych kwot ustalonych dla łączonych jednostek samorządu terytorialnego.”; 

 

16)  art. 40 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 40. 1. Nowe jednostki samorządu terytorialnego, w terminie jednego miesiąca od 

dnia podjęcia decyzji o podziale, w drodze uchwał podjętych przez organy stanowiące 

wszystkich zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, mogą uzgodnić inny, niż 

określony w art. 39, sposób podziału ostatecznych kwot części subwencji ogólnej i wpłat. 

2. Ustalenie nowego podziału części subwencji ogólnej i wpłat następuje w terminie 

jednego miesiąca od dnia otrzymania przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych uchwał, o których mowa w ust. 1.”; 

 

17) uchyla się art. 41; 

 

18) uchyla się art. 89. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843) w art. 13a po ust. 2 dodaje się ust. 2a – 2c w brzmieniu: 

„2a. Zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 

9 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nie później niż 7 dni 

od dnia przyjęcia budżetu, zamieszczają w Biuletynie Informacji Publicznej projekt planu 

postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku 

finansowym. 

2b. Lokalne i regionalne podmioty działające na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

- mogą, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia planu w Biuletynie Informacji Publicznej, 

zgłaszać uwagi do projektu planu postępowań o udzielenie zamówień, o którym mowa w ust. 

2a, oraz przedstawiać opinie o tym planie. 
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2c. Zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 

pkt 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku do planu 

zamieszczonego, zgodnie z ust. 1, na stronie internetowej, przedstawiają wyniki 

przeprowadzonych konsultacji z podmiotami, o których mowa w ust. 2b.”. 

Uwaga: przepis zasadny w zależności od daty wejścia ustawy w życie – ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych traci moc z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Art. 5. W ustawie z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 41 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Minister Finansów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, w zakresie 

dotyczącym podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, lit. c – w zakresie odnoszącym 

się do rachunków, o których mowa w art. 223, i lit. d, uwzględni także konieczność 

wskazania w sporządzanych sprawozdaniach informacji, o których mowa w art. 269 pkt 4.”; 

2) w art. 212 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające: 

1) objaśnienia przyjętych wartości; 

2) omówienie planowanych wydatków; 

3) informację o przeprowadzonych konsultacjach i ich wyniku.”; 

 

3) w art. 226 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się uzasadnienie zawierające 

objaśnienia przyjętych wartości oraz informację o przeprowadzonych konsultacjach, o 

których mowa w art. 230 ust. 1b, i ich wyniku. W objaśnieniach mogą być zawarte także 

informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1.”; 

 

4) w art. 230 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż 14 dni przed dniem 

przedłożenia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej 

projekt tej uchwały. 

1b. Lokalne i regionalne podmioty działające na podstawie przepisów o: 
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1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

- mogą, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej w Biuletynie Informacji Publicznej, zgłaszać uwagi do tego projektu 

oraz przedstawiać opinie o tym projekcie.”; 

 

5) po art. 233 dodaje się art. 233a w brzmieniu: 

„Art. 233a. Projekt uchwały budżetowej podlega konsultacjom. Do wyrażania opinii o 

projekcie uchwały budżetowej i zgłaszania uwag do niego są uprawnione w szczególności 

podmioty, o których mowa w art. 230 ust. 1b.”;  

 

6) art. 234 otrzymuje brzmienie (propozycja): 

„Art. 234. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi, w drodze uchwały: 

1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, w szczególności terminy obowiązujące 

w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym 

termin przeprowadzania konsultacji projektu uchwały budżetowej, nie krótszy niż 7 dni; 

3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedkłada 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały 

budżetowej.”; 

 

7) w art. 269 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) dane o zrealizowanych wydatkach ujęte w sposób umożliwiający przedstawienie kwot 

wydatków poszczególnych rodzajów przypadających na jednego mieszkańca gminy, którego 

dany rodzaj wydatków dotyczy, a także kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych 

przedsięwzięć, wraz z ich wyszczególnieniem.”. 

 

Art. 6. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288) w art. 23: 

1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a – 3c w brzmieniu: 
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„3a. Zamawiający publiczni będący jednostkami sektora finansów publicznych, o 

których mowa w art. 9 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia budżetu, zamieszczają w Biuletynie 

|Informacji Publicznej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych projekt planu postępowań o 

udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. 

3b. Lokalne i regionalne podmioty działające na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

- mogą, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia planu w Biuletynie |Informacji Publicznej 

oraz Biuletynie Zamówień Publicznych, zgłaszać uwagi do projektu planu postępowań o 

udzielenie zamówień, o którym mowa w ust. 3a, oraz przedstawiać opinie o tym planie. 

3c. Zamawiający będący jednostkami sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 

pkt 2 i 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w załączniku do planu 

zamieszczonego, zgodnie z ust. 1, w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie 

internetowej, przedstawiają wyniki przeprowadzonych konsultacji z podmiotami, o których 

mowa w ust. 3b.”; 

 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Do aktualizacji planu przepisy ust. 3a – 3c stosuje się odpowiednio.”. 

Uwaga: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wchodzi w 

życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

Art. 7. Przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.  

 

Art. 8. Rada Ministrów dokona analizy funkcjonowania podatku dochodowego 

komunalnego oraz przedłoży Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później 

niż po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz przedstawi, po 

zasięgnięciu opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, wnioski dotyczące zmian w zakresie sposobu finansowania zadań jednostek 

samorządu terytorialnego.  
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Art. 9. Do przekazania z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na 

rachunki budżetów właściwych jednostek samorządu terytorialnego środków stanowiących 

dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2021 r. stosuje się przepis art. 11 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 3, w brzmieniu dotychczasowym. 

 

Art. 10. Przepisy art. 21 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się po raz pierwszy do wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedłożonego wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 11. Przepisy art. 13a ustawy zmienianej w art. 4 (art. 23 ustawy zmienianej w art. 

6), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do planów postępowań 

o udzielenie zamówień sporządzanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 12. 1. Przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

stosuje się po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2022. 

2. Przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po 

raz pierwszy do wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy 2022. 

3. Przepisy ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po 

raz pierwszy do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

rok 2022. 

 

Art. 13. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 41 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 5 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane. 

 

Art. 14. 1. Tworzy się Bazę Danych Stawek Podatkowych Podatku Komunalnego 

Gminnego. 
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2. Obsługę administracyjną i techniczną konieczną w związku z tworzeniem bazy, o której 

mowa w ust. 1, zapewnia minister właściwy do spraw finansów publicznych.  

 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie ……………….. r., z wyjątkiem art. 3, który 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

I. Wprowadzenie  

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania 

instrumentów wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich 

przedsiębiorców zawiera nowelizacje kilku ustaw, które wprowadzają rozwiązania mające na 

celu zwiększenie wpływu mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich 

przedsiębiorców na decyzje ich dotyczące, podejmowane na szczeblu samorządowym. Projekt 

wprowadza także istotną zmianę w podatku dochodowym od osób fizycznych i w przepisach 

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, polegającą na wyodrębnieniu podatku 

dochodowego komunalnego, który będzie stanowić źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje także możliwość zmniejszania albo zwiększania 

stawki podatku komunalnego gminnego i możliwość ustanawiania przez radę gminy ulg dla 

przedsiębiorców. 

W Europie oraz w krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 

podział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-u) na część rządową oraz 

samorządową, z dużą władzą w zakresie stawek podatku na poziomie lokalnym nie jest 

rozwiązaniem dominującym, jednak system taki funkcjonuje z powodzeniem w kilku krajach 

np. w państwach Skandynawii. Chorwacja i Belgia zmierzają w tym kierunku, obecnie 

rosnąca część dochodów w tych państwach to samorządowy dodatek do podatku 

dochodowego. W Hiszpanii na poziomie regionalnym również pojawia się PIT komunalny. 

Również w USA istnieją w podatku dochodowym stawki stanowe i federalne.  

W krajach skandynawskich podatek dochodowy stanowi bardzo istotną część 

dochodów samorządów, ponadto lokalne władze mają szeroką swobodę w jego zastosowaniu. 

Wysokość stawki lokalnego PIT-u nie jest prawnie ograniczona w Danii, Finlandii oraz 

Szwecji. Natomiast w Norwegii jest stosowana określona stawka maksymalna
4)

. 

W Szwecji od lat dziewięćdziesiątych funkcjonuje podobny system, polegający na 

tym, że swoboda ustalania stawek podatku lokalnego ograniczona została przez prawo, które 

pozwala na „karne” zmniejszenie dotacji centralnych dla samorządów, które nadmiernie 

                                                           
4)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w 

Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013 
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podnoszą podatki
5)

. Gminy i regiony w Szwecji pobierają podatek dochodowy, którego 

wysokość jest ustalana odrębnie w każdej jednostce w ramach przyjętych stawek brzegowych. 

Uśredniony lokalny podatek dochodowy to 32,28% w roku 2020. W ramach tej stawki około 

2/3 przypada na gminy, a pozostała 1/3 na regiony – odpowiednio 20,72 i 11,56 % w roku 

2020. Najniższy podatek określiła gmina Österåker – 29,18% a najwyższy gmina Dorotea – 

35,15%.   Podatek ten stanowi większość przychodów. Dodatkowo gminy pobierają inne 

opłaty, jak podatek od nieruchomości i inne opłaty. JST otrzymują także dotacje rządowe na 

różne zadania. Dla przykładu można wskazać, że,w przypadku regionu administracyjnego 

Västra Götaland opodatkowanie na poziomie lokalnym składa się z podatku komunalnego 

gminy i regionalnego Västra Götaland i jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od 

decyzji władz gminy i wynosi od 31,44% do 35,11%. Podatek regionalny jest taki sam dla 

wszystkich gmin i wynosi 11,48%, a podatek komunalny w gminach wynosi od 20,62% w 

gminie Härryda do 35,11% w gminie Munkedal. W stolicy regionu, Göteborgu, podatek ten 

wynosi razem 32,60%
6)

. 

  W Danii dochody gmin pochodzą przede wszystkim z podatków (głównie z podatku 

dochodowego, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości), opłat 

za usługi oraz środków z budżetu państwa. Rada gminy nie ma prawa do wprowadzania 

nowych ani likwidowania już obowiązujących podatków, może jednak udzielać zwolnień oraz 

ustalać stawki podatkowe
7)

. W Danii został wprowadzony coroczny mechanizm negocjacji 

średniej stawki między samorządem i rządem, który zastępuje mechanizm ograniczenia 

lokalnych stawek podatkowych. Od 2009 roku za złamanie porozumienia nakładane są 

„kary”, które polegają na zmniejszeniu transferów (dotacji i subwencji) przekazywanych 

samorządom
8)

. 

                                                           
5)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w 

Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013 
6)

 H. Jędrzejewski, Współpraca lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Królestwie Szwecji ze 

szczególnym uwzględnieniem regionu Västra Götaland; s. 24; Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów 

lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania 

regionem” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego 

Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
7)

 Raport o współpracy lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Danii; Projekt „Usytuowanie na poziomie 

samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego 

zarządzania regionem” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu 

Strategicznego Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
8)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w 

Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013 
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W Finlandii mieszkańcy płacą podatek gminny, który jest formą podatku 

dochodowego. Podatek ten jest głównym źródłem dochodów gminy. Podatek lokalny jest 

podatkiem liniowym pobieranym od szerszej populacji (w tym niższych poziomów 

dochodów) niż progresywny państwowy podatek, który jest pobierany tylko od osób o 

średnich i wysokich dochodach. W praktyce jednakże nawet podatek lokalny ma charakter 

progresywny ze względu na odliczenia przyznawane najniższym poziomom dochodów. 

Podstawowy podatek przed odliczeniem waha się od 16% w zamożnym Kauniainen do 20% i 

więcej w wielu małych rolniczych gminach. Średnio wynosi on 19,1%. Całkowite przychody 

z podatków stanowią ponad 44% dochodów gminy, co jest znacznie wyższe niż średnia w 

krajach OECD wynosząca 37%.
9)

 

W Szwajcarii PIT lokalny jest bardzo ważny w dochodach wielu samorządów. 

Kantony oraz gminy mają swobodę kształtowania swoich podatków, którymi przede 

wszystkim są podatek dochodowy i podatek od nieruchomości, stanowiące wspólnie około 

70% wszystkich podatków płaconych przez mieszkańców. Poza tymi podatkami samorządy 

pobierają również daniny, których zestaw jest zależny od kantonu, a nawet gminy. Mogą być 

to podatki m. in. od środków transportu, spadków, imprez rozrywkowych. Wszystkie 26 

kantonów ma swobodę w kształtowaniu swojego systemu podatkowego, z wyłączeniem 

podatków zastrzeżonych dla poziomu federalnego. Prawo kantonalne reguluje prawo gmin do 

nakładania podatków i jest ono różne w poszczególnych częściach Szwajcarii. Zróżnicowane 

są m. in. stawki podatków, system ulg i zwolnień. Bardzo dobrze obrazuje to następujący 

przykład: wysokość odpisu na każde dziecko różni się w zależności od kantonu od 750 do 12 

000 franków, dodatkowo w niektórych kantonach zależy od wieku oraz liczby dzieci. W 24 

kantonach komunalna część podatku ma charakter progresywny. Tylko w Szwajcarii i 

Hiszpanii funkcjonuje taki system. W krajach skandynawskich, Chorwacji i Włoszech lokalny 

PIT jest podatkiem liniowym. W 2012 roku podstawowa stawka podatku kantonalnego 

zawierała się w przedziale od 1,8% do 26%. Zróżnicowany system progresji, kwoty wolnej od 

podatku i ulg wpływa na wysokość podatku. Realne obciążenie podatkiem dochodowym w 

przypadku rodziny z dwójką dzieci przy zarobkach na poziomie 100 tysięcy franków rocznie 

                                                           
9) 

 Z. Grzymała, Raport o współpracy lokalnych samorządów z przedsiębiorcami w Finlandii; Projekt 

„Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o 

model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 

ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo 

Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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waha się od 2600 franków do 10 760 franków. Gdy roczne dochody są w wysokości miliona 

franków, to zróżnicowanie wynosi od około 200 tysięcy do prawie 366 tysięcy franków. 

Lokalny system podatkowy w Szwajcarii oparty jest na podejmowaniu decyzji w drodze 

referendów, ponadto znacznie większą rolę niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim 

odgrywają tu mechanizmy demokracji bezpośredniej (w niektórych niewielkich gminach nie 

ma rady gminy, jej funkcje pełni zebranie ogółu mieszkańców i to oni podejmują decyzję o 

samoopodatkowaniu)
10)

. 

W Szwajcarii występuje specyficzna konkurencja podatkowa, która polega na 

promowaniu bardzo niskich stawek podatkowych. Najważniejszym podatkiem, z punktu 

widzenia działalności gospodarczej jest podatek od wypracowanego zysku (CIT). W 

Szwajcarii stawka tego podatku należy do najniższych w świecie i wynosi 8,5%. Jeszcze 

niższe podatki od zysku pobierają władze kantonalne w sytuacji, gdy podmiot prowadzący 

działalność gospodarczą ma formę prawną fundacji, związku lub organizacji wyznaniowej, w 

takich przypadkach stawka wynosi 4,25%. Wysokość podatku dochodowego od osób 

fizycznych PIT w skali federalnej wynosi 11,5% i ma charakter progresywny. Poza 

podatkami federalnymi w Szwajcarii obowiązują podatki kantonalne, przy czym ich 

wysokość różni się w poszczególnych kantonach. Przykładowo w kantonie Schwyz wynosi 

2,25%, natomiast w kantonie Basel Stadt sięga 22%. Warto podkreślić, że kantony mają 

swobodę ustalania podatków i różnicują stawki CIT i PIT tak, aby tworzyć najlepsze warunki 

dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym także MŚP. Jeśli chodzi o podatek PIT, stawki 

podatkowe w kantonach kształtują się w przedziale od 1,8% (Obwalden) do 26% (Basel-

Stadt). Kantony nastawione na rozwój przedsiębiorczości oraz zainteresowane rozwojem 

MŚP starają się ustalać mniejsze stawki podatku (Zug – 8,0%, Schwyz - 3,7%, Jura - 6,6%). 

Nie pozostaje to bez znaczenia dla decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorców, którzy widzą w 

niższych stawkach podatku PIT lepsze warunki rozwoju własnych firm, dotyczy to w dużej 

mierze firm z  grupy MŚP. Trzecią ważną grupę podatkową stanowią podatki gminne. W 

szczególności chodzi tutaj o trzecią składową część podatków CIT oraz PIT. Stawki tych 

podatków utrzymują się w granicach wartości dla kantonów. W ramach władztwa 

                                                           
10)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w 

Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013. 
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podatkowego gmin istnieje możliwość ustalenia preferencyjnych stawek podatkowych, które 

są przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy inwestorem a władzami gminy
11)

. 

Następnym krajem, który w coraz większym stopniu uzależnia dochody swoich 

samorządów od PIT-u, jest Chorwacja. W roku 2009 wpływy z tytułu tego podatku wynosiły 

55% całości dochodów samorządowych (w tym 80% w powiatach, 72% w stolicy Chorwacji 

w Zagrzebiu, 52% w miastach oraz 44% w gminach). Autonomia podatkowa dotyczy tylko 

szczebla miejskiego i gminnego (powiaty są jednostkami zdekoncentrowanej administracji 

rządowej), dotyczy tylko stosukowo niewielkiego lokalnego dodatku PIT-u, który stanowi 6% 

dochodów samorządów. Gminy mają możliwość wprowadzenia dodatku w wysokości 

maksymalnej 10% stawki podstawowej, dla miast do 30 tysięcy mieszkańców stawka ta 

wynosi 12%, natomiast dla większych miast - 15%. Zagrzeb może wprowadzać nawet do 

30% stawki podstawowej. W Chorwacji obserwuje się kombinację udziału we wpływach z 

podatku centralnego oraz lokalnego dodatku. W praktyce około połowa chorwackich 

samorządów zdecydowała się na wprowadzenie lokalnego podatku. W około 10% gmin oraz 

8% miast jest on zbierany w maksymalnej dopuszczalnej wysokości
12)

. 

Włochy są państwem, w którym istnieje „zalążek” lokalnego podatku dochodowego. 

U schyłku lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku ostatniej dekady w kraju została 

wprowadzona w ramach reform decentralizacyjnych znacząca swoboda polityki podatkowej. 

Samorządy pobierają dodatek do podatku od dochodów osobistych od 1999 roku, jednak 

różnica stawki w danej gminie do stawki standardowej nie może przekraczać 0,5 punktu 

procentowego, natomiast wzrost w następnym roku nie może być wyższy niż 0,2 punktu 

procentowego
13)

.  

Struktura budżetów lokalnych samorządów we Włoszech pod względem wydatków i 

przychodów kształtowana jest między innymi poprzez wysoki stopnień autonomii 

podatkowej. We Włoszech obowiązuje podatek regionalny od działalności produkcyjnej 

(IRAP), który jest „własnym podatkiem pochodnym”, to znaczy podatkiem ustanowionym i 

                                                           
11)

 Małe i średnie przedsiębiorstwa w Szwajcarii – rozwój i zasady wsparcia, s. 4 i n. Projekt „Usytuowanie na 

poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach 

Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-

Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
12)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w 

Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013. 
13)

 Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego 

w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013 
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regulowanym przez prawo krajowe, z którego dochód jest przypisany regionom, które zatem 

mogą korzystać z autonomii podatkowej w granicach określonych przez prawo krajowe. 

Przesłanką jego stosowania jest samodzielne wykonywanie działalności zorganizowanej 

polegającej na produkcji, obrocie towarami lub świadczeniu usług. Podmiotami 

podlegającymi opodatkowaniu są zarówno osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, jak i organy lub 

instytucje państwowe prowadzące określoną wyżej działalność. Opodatkowaniu podlega 

wartość produkcji netto z działalności prowadzonej na terytorium danego regionu. Wysokość 

stawki podatku zmienia się w zależności od regionu, w którym dany podmiot ma siedzibę. 

Podstawowa stawka podatku IRAP wynosi 3,9%, choć władze regionalne mogą zwiększyć 

lub zmniejszyć stawkę nawet o 0,92%. Warto wspomnieć także o dodatkowej opłacie gminnej 

od podatku dochodowego od osób fizycznych (IRPEF).  Opłata ta jest podatkiem od 

całkowitego dochodu określonego na potrzeby krajowego podatku IRPEF i jest należna, jeśli 

ten ostatni jest należny za ten sam rok. Każda gmina ma prawo ją ustanowić i ustalić jej 

stawkę
14)

. 

W przypadku Hiszpanii prowincje mogą opodatkować działalność gospodarczą i 

posiadają uprawnienia do części dochodów z podatków PIT, CIT i VAT. W 2016 r. podatek 

od lokalnych przedsiębiorstw wyniósł 10%. Pobierany jest także podatek od działalności 

gospodarczej (IAE), ustalany na poziomie centralnym za porozumieniem z samorządami. 

Wysokość tego podatku jest różna w zależności od miasta
15)

.  

II. Potrzeba i cel regulacji 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania 

instrumentów wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich 

przedsiębiorców ma na celu zwiększenie wpływu mikroprzedsiębiorców, małych 

przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców na decyzje ich dotyczące, podejmowane na 

szczeblu samorządowym. Różnorakie decyzje, podejmowane na szczeblu samorządowym, 

                                                           
14) 

Badania prowadzone w ramach projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów 

wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany 

przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
15)

 Badania prowadzone w ramach projektu „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów 

wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg, realizowany 

przez konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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dotyczą lokalnych przedsiębiorców, podczas gdy niejednokrotnie nie mają oni nawet 

możliwości skonsultowania tych decyzji. W obecnym stanie prawnym nie ma także 

obowiązku konsultowania z lokalnymi organizacjami przedsiębiorców projektu budżetu JST 

ani projektu wieloletniej prognozy finansowej JST.  

Projekt zakłada wprowadzenie obowiązku konsultowania niektórych decyzji 

podejmowanych przez władze samorządowe (np. plan zamówień publicznych, plan sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, a także projekt budżetu JST i wieloletniej prognozy 

finansowej JST) przez regionalne i lokalne organizacje (podmioty) zrzeszające lokalnych 

przedsiębiorców i reprezentujące ich interesy.  

Celem projektu jest także wyodrębnienie podatku dochodowego komunalnego dla 

poszczególnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, który będzie stanowić źródło 

dochodów własnych tych jednostek samorządu terytorialnego, i podatku krajowego, który 

będzie stanowić dochód budżetu państwa. Pozwoli to jednostkom samorządu terytorialnego 

aktywnie kształtować politykę podatkową na szczeblu lokalnym i regionalnym, a poprzez 

wprowadzenie możliwości przyznawania określonych ulg w podatku dochodowym 

komunalnym – wspierać lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą określoną działalność 

lub inwestują w określone przedsięwzięcia na terenie gminy. 

Należy podkreślić, że na przestrzeni ostatnich lat w dyskusjach publicznych pojawia 

się pojęcie PIT-u samorządowego, zwanego również komunalnym. Rosnące zainteresowanie 

koncepcją powstania takiego podatku jest spowodowane skumulowaniem niekorzystnych dla 

jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) zmian systemowych w podatku dochodowym 

od osób fizycznych, a także wzrost świadomości podatkowej mieszkańców - podatników PIT-

u. Szczególną uwagę zwraca uzależnienie JST od decyzji władz centralnych skutkujących 

konsekwencjami finansowymi, na które JST posiadają bardzo ograniczony wpływ. Obecnie 

PIT (również CIT) jest tylko nominalnie dochodem własnym JST, gdyż w praktyce 

samorządy nie mają wpływu na wielkość dochodów z tego podatku, jak np. w przypadku 

podatku od nieruchomości. Główna idea PIT-u komunalnego polega na zamianie udziałów w 

PIT wynikających z ustawy o dochodach JST na stawkę podatkową w PIT. PIT trafiałby 

bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego i oznaczałby zmiany w aktualnie 

funkcjonującym systemie podziału środków z PIT między JST i budżet państwa, przy 

zachowaniu dotychczasowego sposobu rozliczania się podatników. Tego rodzaju rozwiązanie, 

gdy w sprawozdaniu podatkowym podatnicy będą widzieli, ile ich podatku trafia do gmin, 
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powiatów, województw, a ile do budżetu państwa, doprowadzi do zwiększenia partycypacji 

mieszkańców w sprawach samorządowych. Będzie to wynikać z podniesienia świadomości 

podatkowej społeczeństwa i związania miejsca płacenia podatków ze świadczonymi przez 

gminę usługami. Obecnie około połowa płaconego przez Polaków PIT trafia do samorządów, 

chociaż nie wszyscy mają tego świadomość. Jest to o tyle ważne, ponieważ Polacy oczekują 

od swoich samorządów coraz wyższej jakości usług publicznych, zgodnych ze standardami 

europejskimi np. lepszych dróg, szkół itp. Proponowane zmiany byłyby w wariancie 

wyjściowym z jednej strony neutralne dla płacących podatki, tj. nie oznaczałyby dla nich 

dodatkowego obciążenia, a z drugiej zapewniały odpowiednie środki na politykę rozwoju 

prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego, bez większego uszczerbku dla budżetu 

centralnego. Takie rozwiązanie pozwoli na uelastycznienie części samorządowej podatków, 

zmniejszając jej uzależnienie np. od kreowanych przez rząd preferencji podatkowych. 

Zaproponowane w projekcie rozwiązania w zakresie PIT-u komunalnego są spójne z 

postanowieniami Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego (EKSL) i pozwalają 

urzeczywistnić jej cele. Zgodnie z art. 9 EKSL, który statuuje zasady finansowe społeczności 

lokalnych, społeczności te m. in. mają prawo, w ramach narodowej polityki gospodarczej, do 

posiadania własnych wystarczających zasobów finansowych, którymi mogą swobodnie 

dysponować w ramach wykonywania swych uprawnień, a przynajmniej część zasobów 

finansowych społeczności lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, 

których wysokość społeczności te mają prawo ustalać, w zakresie określonym ustawą. 

Ponadto, społeczności lokalne powinny być konsultowane, w odpowiednim trybie, co do form 

przyznania im zasobów pochodzących z redystrybucji dochodów.  

 

III. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana. Różnice pomiędzy 

dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz skutki prawne 

projektowanych zmian 

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia funkcjonowania 

instrumentów wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich 

przedsiębiorców zawiera kilka odrębnych rozwiązań w zakresie instrumentów wsparcia dla 

mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, stąd omówienie 

rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana, a także różnic pomiędzy 



                            
Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 
 

30 

 

dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz skutków prawnych projektowanych 

zmian zostanie dokonane wg następującej kolejności: 

1) rozwiązania w zakresie PIT komunalnego; 

2) rozwiązania w zakresie partycypowania mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców w działaniach podejmowanych przez JST; 

3) zmiany w ustawie o finansach publicznych, dotyczące kalendarium prac nad budżetem JST 

oraz wieloletnią prognozą finansową JST, a także sprawozdania z wykonania budżetu JST; 

4) przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy. 

 

1) PIT komunalny 

Projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązania w przepisach ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) dotyczące podatku komunalnego, a także 

zmiany w zasadach finansowania jednostek samorządu terytorialnego. 

W obecnym stanie prawnym podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi jeden 

podatek, pomimo że przepisy ustawy o PIT przewidują daleko idące różnice w zasadach 

opodatkowania przychodów i dochodów z różnych źródeł. Ponadto, w obecnym stanie 

prawnym jednym z rodzajów dochodów własnych JST jest udział w dochodach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych. Wielkość udziału w tych dochodach jest zróżnicowana w 

zależności od rodzaju JST i wynosi 39,34% - dla gmin, 10,25% - dla powiatów oraz 1,60% - 

dla województw. Zasady ustalania dochodów JST z tego tytułu są określone w art. 9 i art. 11 

ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tymi przepisami 

podstawą obliczenia wielkości dochodów w danym roku jest udział podatku dochodowego od 

osób fizycznych należnego od osób zamieszkałych na obszarze danego rodzaju JST w ogólnej 

kwocie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych sprzed dwóch lat. 

W projekcie ustawy zaproponowano, by w ramach dotychczasowego podatku 

dochodowego od osób fizycznych wyodrębnić tzw. podatek komunalny, który dzieli się na 

podatek komunalny gminny, podatek komunalny powiatowy i podatek komunalny 

wojewódzki. Oprócz tych – pozostał podatek dochodowy od osób fizycznych krajowy.  

W projekcie zaproponowano dwa warianty rozwiązań. Pierwszy wariant zakłada, że 

stawki poszczególnych rodzajów podatku odpowiadają obecnie obowiązującemu udziałowi 
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poszczególnych rodzajów JST oraz budżetu państwa w dochodach z tego podatku, natomiast 

drugi – zakłada, że stawka podatku dochodowego nie ulega zmianie i nadal wynosi 17%, 

natomiast stawki podatku komunalnego zostały podniesione, przy jednoczesnym 

zmniejszeniu stawki podatku krajowego, tak by konsekwencje zmian wprowadzonych w 

ustawie o PIT w 2019 r. (obniżenia niższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych 

o 1 punkt procentowy oraz modyfikacji tzw. kwoty wolnej
16

, a także wprowadzenia 

zwolnienia z PIT przychodów otrzymanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia
17

) 

poniósł budżet państwa. Przy obliczaniu (ustalaniu) stawek podatków w drugim wariancie 

oparto się na danych odnośnie do skutków finansowych wprowadzanych zmian, zawartych w 

uzasadnieniach rządowych projektów ustaw zawierających te zmiany (VIII kadencja, druk 

sejmowy nr 3551 oraz druk sejmowy nr 3714). 

Dochód poszczególnych rodzajów JST stanowiłyby zatem wpływy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, w wysokości wynikającej z zastosowania właściwej dla 

danego rodzaju JST stawki tego podatku. Podatek komunalny został wyodrębniony w ramach 

tej części podatku dochodowego, która stanowi obecnie podstawę ustalania udziału JST w 

dochodach z tego podatku, a więc podatku dochodowego od osób fizycznych, pobieranego na 

zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz podatku pobieranego od 

dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19%, o którym mowa w 

art. 30a tej ustawy. Pozostała część podatku pobieranego na zasadach wskazanych w zdaniu 

poprzednim (po odjęciu części odpowiadającej podatkowi komunalnemu) stanowi podatek 

krajowy, będący dochodem budżetu państwa. Podatek dochodowy inny niż pobierany na 

zasadach ogólnych i inny niż podatek pobierany od dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w wysokości 19%, stanowi w dalszym ciągu dochód budżetu państwa. 

Szczegółowy opis projektowanych zmian: 

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są zawarte w 

art. 1 projektu ustawy:  

                                                           
16

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  oraz ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1835). 
17

 Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 

świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. poz. 1394). 



                            
Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 

wielopoziomowego zarządzania regionem” finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg. 
 

32 

 

1) w pkt 1 jest dodawany art. 1b do ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, w którym uregulowano, że podatek dochodowy od osób fizycznych 

stanowi dochód budżetu państwa, z wyjątkiem podatku dochodowego 

komunalnego, który - zgodnie z odrębnymi przepisami - stanowi dochód jednostek 

samorządu terytorialnego; zmiana ta jest związana z wyodrębnieniem w podatku 

dochodowym od osób fizycznych, w ramach podatku dochodowego rozliczanego 

na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej, oraz podatku od dochodów z 

pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości 19%, podatku dochodowego 

krajowego, stanowiącego dochód budżetu państwa, oraz podatku komunalnego, 

który dzieli się na podatek komunalny gminny, podatek komunalny powiatowy i 

podatek komunalny wojewódzki, stanowiące dochody poszczególnych rodzajów 

jednostek samorządu terytorialnego;  

2) w pkt 2 dotyczącym art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 

jest wprowadzana definicja stawki referencyjnej podatku komunalnego, przez 

którą należy rozumieć stawkę podatku komunalnego gminnego w podstawowej 

wysokości. Stawka referencyjna wynosi odpowiednio 6,69% (wariant I) albo 

7,24% (wariant II) - w przypadku pierwszego przedziału skali podatkowej, o której 

mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz 

12, 59% - w przypadku drugiego przedziału tej skali podatkowej. Obie stawki będą 

mogły być przez radę gminy podwyższane albo obniżane, przy czym wysokość 

obniżenia albo podwyższenia nie może przekraczać jednego punktu procentowego. 

Stawka referencyjna, a nie stawka ustalona przez radę gminy, jest stosowana przy 

obliczaniu ulg w podatku dochodowym; 

3) zmiana w pkt 3 lit. a) dotyczy przepisów regulujących wspólne opodatkowanie 

dochodów małżonków; zmiana polega na uregulowaniu przypadku, gdy 

małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania (w różnych gminach), w których 

obowiązują różne stawki podatku komunalnego gminnego; zmiana w pkt 3 lit. b) 

stanowi legislacyjną konsekwencję wyodrębnienia stawek podatku komunalnego i 

podatku krajowego; 

4) zmiana w pkt 4 stanowi legislacyjną konsekwencję wyodrębnienia stawek podatku 

komunalnego i podatku krajowego; 
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5) zmiana w pkt 5 dotyczy skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ustawy o PIT. 

Projektowany przepis wprowadza nową skalę podatkową (w dwóch wariantach). 

Zmiana dotyczy wyodrębnienia poszczególnych rodzajów podatku dochodowego 

komunalnego – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, oraz podatku 

krajowego. Zmianie nie ulegają ani przedziały skali podatkowej, całkowita stawka 

podatku, ani wysokość tzw. kwoty wolnej od podatku. Te dwie ostatnie wielkości 

zostały „rozbite” na poszczególne rodzaje podatku dochodowego. W projekcie 

zostały zaproponowane dwa warianty skali podatkowej - pierwszy zakłada, że 

stawki poszczególnych rodzajów podatku odpowiadają obecnie obowiązującemu 

udziałowi poszczególnych rodzajów JST oraz budżetu państwa w dochodach z 

tego podatku. W drugim wariancie zaproponowano, by stawka podatku 

dochodowego nadal wynosiła 17%, natomiast stawki podatku komunalnego 

zostały podniesione, przy jednoczesnym zmniejszeniu stawki podatku krajowego 

(o 1,2 pkt procentowego w stosunku do stawki, która zostałaby zaproponowana, 

przy zachowaniu dotychczasowych udziałów JST i budżetu państwa w dochodach 

z PIT, gdyby w 2019 r. nie obniżono niższej stawki w skali podatkowej z 18% na 

17%, nie dokonano modyfikacji tzw. kwoty wolnej oraz nie wprowadzono 

zwolnienia z PIT przychodów otrzymanych przez osoby do ukończenia 26. roku 

życia), tak by konsekwencje obniżenia w 2019 r. niższej stawki podatku 

dochodowego od osób fizycznych o 1 punkt procentowy i modyfikacji tzw. kwoty 

wolnej, a także wprowadzenia w 2019 r. zwolnienia z PIT przychodów 

otrzymanych przez osoby do ukończenia 26. roku życia poniósł budżet państwa; 

ponadto dodano przepis regulujący sytuację podatnika mającego różne miejsca 

zamieszkania w trakcie roku podatkowego – do opodatkowania dochodów tego 

podatnika właściwa będzie stawka obowiązująca w miejscu zamieszkania 

podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego; 

6) w pkt 6, dotyczącym art. 27b ustawy o PIT, regulującym zasady odliczania od 

podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne, wprowadzono zmiany będące 

konsekwencją wyodrębnienia poszczególnych rodzajów podatku i wprowadzono 

zasadę, że składka jest odliczana od podatku proporcjonalnie do poszczególnych 

stawek podatku komunalnego oraz podatku krajowego, a w przypadku podatku 

komunalnego gminnego – przy zastosowaniu stawki referencyjnej; 
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7) w pkt 7, dotyczącym art. 27f ustawy o PIT, regulującym tzw. ulgę na dzieci, 

wprowadzono zmiany będące konsekwencją wyodrębnienia poszczególnych 

rodzajów podatku i wprowadzono zasadę, że ulga na dzieci jest odliczana od 

podatku proporcjonalnie do poszczególnych stawek podatku komunalnego oraz 

podatku krajowego, a w przypadku podatku komunalnego gminnego – przy 

zastosowaniu stawki referencyjnej; ponadto dodano przepis stanowiący, że kwota 

stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia na 

podstawie art. 27f ust. 2, 3 i 4 ustawy o PIT a kwotą odliczoną z tytułu, o którym 

mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o PIT, w zeznaniu podatkowym (kwota, o której 

mowa w art. 27f ust. 8 ustawy o PIT), nie pomniejsza podatku komunalnego;  

8) zmiana w pkt 8 dotyczy podatku od dochodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej w wysokości 19%, tzw. podatku liniowego od tych dochodów. 

Projektowany przepis dotyczy wyodrębnienia poszczególnych rodzajów podatku 

dochodowego komunalnego – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, oraz 

podatku krajowego. Zmianie nie ulega natomiast całkowita stawka podatku. 

Obecnie obowiązująca stawka została „rozbita” na poszczególne rodzaje podatku 

dochodowego, a dotychczasowe udziały JST i budżetu państwa w dochodach z 

PIT zostały zachowane; 

9) pkt 9 wprowadza do ustawy o PIT nowy rozdział 6b, zawierający przepisy 

szczególne w zakresie podatku komunalnego. W przepisach tych zamieszczono 

następujące rozwiązania:  

a) przyznano radzie gminy kompetencję do obniżania i podwyższania stawki 

podatku komunalnego gminnego, przy czym wysokość obniżenia albo 

podwyższenia nie może przekraczać jednego punktu procentowego, możliwość 

ta dotyczy stawki obowiązującej zarówno w pierwszym, jak i drugim 

przedziale skali podatkowej; uchwała w tej sprawie będzie mogła być podjęta 

najpóźniej do 15 października roku poprzedzającego rok podatkowy, co 

pozwoli również na uwzględnienie konsekwencji zmiany stawki podatku w 

projekcie uchwały budżetowej gminy; zaproponowano także, by inicjatywa 

uchwałodawcza w zakresie projektu uchwały w sprawie obniżenia albo 

podwyższenia stawki podatku komunalnego gminnego przysługiwała 

wyłącznie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta); 
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b) w przypadku przyjęcia przed radę gminy uchwały w sprawie obniżenia albo 

podwyższenia stawki podatku komunalnego rada gminy będzie miała 

obowiązek zamieszczenia w tej uchwale skali podatkowej, o której mowa w 

art. 27 ust. 1, uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia albo 

podwyższenia stawki podatku komunalnego;  

c) stawka podatku gminnego, oprócz publikacji uchwały ustalającej tę stawkę w 

wojewódzkim dzienniku urzędowym, będzie publikowana także w BIP-ie 

danej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; 

d) utworzona zostanie baza stawek podatkowych, do której wójt będzie 

przekazywał informację o stawce obowiązującej w danej gminie, co pozwoli 

organom podatkowym na dokonanie rozliczenia dochodów gminy z tytułu tego 

podatku, a także umożliwi zastosowanie właściwej stawki podatku 

komunalnego gminnego organom rentowym i płatnikom sporządzającym 

roczne obliczenie podatku; baza danych będzie służyła również organom 

podatkowym w celu wypełnienia i udostępnienia podatnikom zeznań 

podatkowych zgodnie z art. 45cd ustawy o PIT. Baza będzie udostępniania w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów;  

e) wprowadzono możliwość ustanowienia przez radę gminy, w drodze uchwały, 

ulg przedmiotowych w tym podatku związanych z zapewnieniem ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy, polityką prorodzinną i 

inwestycjami służącymi przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy; 

zaproponowano także, by inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu 

uchwały w sprawie ustanowienia wymienionych ulg przedmiotowych w 

podatku komunalnym gminnym przysługiwała wyłącznie wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta); 

f) wprowadzono także możliwość ustanowienia, w drodze uchwały rady gminy, 

ulg w podatku komunalnym gminnym związanych z działalnością gospodarczą 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców realizujących 

projekty w dziedzinach ważnych dla rozwoju gospodarczego gmin; takie 

rozwiązanie ma służyć również stymulowaniu rozwoju przedsiębiorców 

działających na terenie danej gminy; ulgi te będą miały zastosowanie zarówno 

do przedsiębiorców rozliczających podatek wg skali podatkowej, jak i 
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stosujących podatek liniowy (19%); zaproponowano także, podobnie jak w 

przypadku możliwości ustanowienia ulg związanych z zapewnieniem ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy, polityką prorodzinną i 

inwestycjami służącymi przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy, by 

inicjatywa uchwałodawcza w zakresie projektu uchwały w sprawie 

ustanowienia ulg przedmiotowych w podatku komunalnym gminnym, 

związanych z działalnością gospodarczą mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców, przysługiwała wyłącznie wójtowi (burmistrzowi, 

prezydentowi miasta); 

g) wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu miejscowo ze 

względu na miejsce zamieszkania podatnika w roku podatkowym oraz wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi miasta) właściwemu miejscowo ze względu na 

miejsce zamieszkania podatnika w roku poprzedzającym rok podatkowy będą 

przysługiwać uprawnienia strony w postępowaniu podatkowym w sprawie 

podatku komunalnego gminnego – rozwiązanie to ma zapobiec „fikcyjnej 

migracji” podatników; naczelnik urzędu skarbowego będzie wszczynał 

postępowanie podatkowe mające na celu weryfikację deklarowanego miejsca 

zamieszkania podatnika oraz ustalenie rzeczywistego miejsca zamieszkania 

podatnika; postępowanie takie będzie mogło dotyczyć wyłącznie roku 

podatkowego oraz roku poprzedzającego rok podatkowy; uprawnienia strony 

będą zatem przysługiwały wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) gmin 

„toczących spór” o ustalenie miejsca zamieszkania podatnika;  

10) w pkt 16, wprowadzającym zmiany w art. 45b ustawy o PIT, będącym przepisem 

upoważniającym Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia 

wzorów deklaracji i zeznań podatkowych, zmieniono wytyczne - Minister 

Finansów, określając wzory dokumentów wymienionych w tym przepisie, będzie 

je ustalał, mając na względzie także umożliwienie poprawnego obliczenia przez 

płatnika lub podatnika podatku przy zastosowaniu właściwej stawki podatku 

komunalnego; 

11) w pkt 17, dotyczącym art. 45c, regulującym zasady dokonywania odpisu 1% 

podatku na organizacje pożytku publicznego, wprowadzono zmiany będące 

konsekwencją wyodrębnienia poszczególnych rodzajów podatku i wprowadzono 
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zasadę, że odpis ten jest dokonywany proporcjonalnie do poszczególnych stawek 

podatku komunalnego oraz podatku krajowego, a w przypadku podatku 

komunalnego gminnego – przy zastosowaniu stawki referencyjnej; 

12) zmiany w pozostałych przepisach ustawy o PIT mają charakter dostosowujący i 

uwzględniają konsekwencje legislacyjne zmian merytorycznych.  

Zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są zawarte 

w art. 3 projektu ustawy:  

1) w pkt 1, dotyczącym art. 2 pkt 5 ustawy o dochodach JST, proponuje się uchylenie 

przepisu określającego sposób obliczania ogólnej kwoty wpływów z podatku 

dochodowego od osób fizycznych; przepis ten jest zbędny, ponieważ dochód JST 

będzie stanowił podatek komunalny, zgodnie ze stawką określoną w przepisach 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

2) w pkt 2 proponuje się nadanie nowego brzmienia art. 3 ust. 2 ustawy o dochodach 

JST, polegające na wykreśleniu z tego przepisu fragmentu stanowiącego o 

zaliczeniu do dochodów własnych JST udziału we wpływach z podatku 

dochodowego od osób fizycznych; poszczególne rodzaje podatku dochodowego 

komunalnego będą stanowić dochód poszczególnych rodzajów JST; 

3) w pkt 3, 4 i 5 wprowadza się zmiany w art. 4, art. 5 i art. 6 ustawy o dochodach 

JST, polegające na zamieszczeniu w przepisach określających źródła dochodów 

własnych poszczególnych rodzajów JST dochodów z tytułu odpowiedniego 

rodzaju podatku dochodowego komunalnego; 

4) w pkt 6 proponuje się uchylenie art. 9 ustawy o dochodach JST, regulującego 

zasady ustalania kwoty udziału gminy, powiatu i województwa we wpływach z 

podatku dochodowego od osób fizycznych; przepis ten jest zbędny ze względu na 

to, że – po wprowadzeniu projektowanych zmian – dochód poszczególnych 

rodzajów JST będzie stanowić odpowiedni rodzaj podatku dochodowego 

komunalnego; 

5) w pkt 7 wprowadza się zmiany w art. 11 ustawy o dochodach JST; zgodnie z 

proponowaną treścią tego przepisu środki stanowiące dochody poszczególnych 

rodzajów JST z tytułu podatku komunalnego będą podlegać przekazaniu z 

centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunki budżetów 
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właściwych jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 10. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu 

skarbowego, w wysokości odpowiadającej stawce podatkowej, a w przypadku 

gmin – stawce referencyjnej podatku komunalnego, określonych odpowiednio w 

art. 27 ust. 1 i art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych, a więc w wysokości rzeczywistych wpływów z tego podatku w 

danym roku podatkowym i budżetowym; 

6) w pkt 8 wprowadza się przepis art. 11a, zgodnie z którym naczelnik urzędu 

skarbowego, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku 

podatkowym będzie dokonywać rozliczenia dochodów gminy z tytułu podatku 

komunalnego gminnego, w przypadku gdy stawka podatku komunalnego 

gminnego była inna niż stawka referencyjna podatku komunalnego; szczegółowe 

zasady, sposób i tryb dokonywania rozliczeń dochodów z tytułu podatku 

komunalnego gminnego zostaną określone przez Ministra Finansów w 

rozporządzeniu, przy uwzględnieniu zapewnienia prawidłowego ustalenia 

wysokości dochodu gminy z tytułu podatku komunalnego gminnego; 

7) w pkt 18 proponuje się uchylenie art. 89 ustawy o dochodach JST regulującego 

zasady zmniejszania udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych w związku z liczbą mieszkańców przyjętych do domów pomocy 

społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.; pozostawienie tego przepisu wydaje się 

niecelowe w związku z wprowadzeniem zasadniczej zmiany w zakresie dochodów 

JST z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Zmiany w pozostałych przepisach ustawy o dochodach JST mają charakter 

dostosowujący i uwzględniają konsekwencje legislacyjne opisanych zmian merytorycznych.  

 

2) rozwiązania w zakresie partycypowania mikroprzedsiębiorców oraz małych i 

średnich przedsiębiorców w działaniach podejmowanych przez JST 

Podczas prac na założeniami niniejszego projektu zauważono, że sektor 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców nie ma narzędzi, którymi 

mógłby wpływać na kształtowanie istotnych dla tego sektora działań podejmowanych przez 

JST. Lokalne przedsięwzięcia i działania prowadzone przez JST, które niejednokrotnie 
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dotyczą przedsiębiorców i wpływają na prowadzenie przez nich działalności, nie podlegają co 

do zasady konsultacjom z tymi podmiotami. W związku z powyższym w projekcie 

zaproponowano wprowadzenie w niektórych ustawach rozwiązań polegających na 

umożliwieniu lokalnym i regionalnym podmiotom działającym na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

- wyrażenia opinii o niektórych działaniach JST. 

1. Zmiany w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 2 projektu): 

W projekcie zaproponowano, że wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będzie zamieszczany w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a lokalne i regionalne podmioty działające na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców 

będą mogły, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia planu w Biuletynie Informacji 

Publicznej, zgłaszać uwagi do tego planu oraz przedstawiać opinie o tym planie. Wójt 

(burmistrz, prezydent miasta) będzie miał obowiązek przedstawienia radzie gminy wyników 

przeprowadzonych konsultacji. Rada gminy będzie mogła uchwalić plan w terminie 3 

miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), po 

zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych konsultacji. 

 

2. Zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 4 

projektu) oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (art. 6 

projektu) 

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, dotyczących planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jest sporządzany m. in. przez JST, ich 
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związki i związki metropolitalne. W planie tym ujmuje się zamówienia, jakie wymienione 

wcześniej podmioty przewidują przeprowadzić w danym roku budżetowym. Projekt 

przewiduje, że takie plany również będą podlegały konsultacjom z lokalnymi i regionalnymi 

podmiotami działającymi na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców.  

Projekt planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych będzie zamieszczany w 

Biuletynie Informacji Publicznej, a wspomniane podmioty będą mogły, w terminie 7 dni od 

dnia zamieszczenia planu w BIP, zgłaszać uwagi do projektu planu postępowań o udzielenie 

zamówień. Wyniki konsultacji zamawiający będą przedstawiać na stronie internetowej. 

Analogiczne rozwiązania zostały zawarte w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i zastąpi 

regulacje zawarte w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

Uwaga: w zależności od daty wejścia w życie projektowanej ustawy nowelizacja 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych może być 

bezprzedmiotowa. 

 

3) Zmiany w ustawie o finansach publicznych (art. 5 projektu) 

Zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczą kilku kwestii związanych z 

budżetem JST, sprawozdaniem z wykonania budżetu JST oraz wieloletnią prognozą 

finansową JST. 

Projekt zawiera rozwiązania, dzięki którym dane o zrealizowanych wydatkach, 

zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu JST, powinny zostać ujęte w sposób 

umożliwiający przedstawienie kwot wydatków poszczególnych rodzajów przypadających na 

jednego mieszkańca gminy, którego dany rodzaj wydatków dotyczy, a także kwot 

przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, wraz z ich wyszczególnieniem. 

Zakres szczegółowości tych wydatków zostanie określony w ustalanym przez Ministra 

Finansów, w rozporządzeniu, wzorze sprawozdania z wykonania budżetu JST (art. 5 pkt 1 i 7 

projektu). 

Ponadto proponuje się, by wyraźnie wskazać, że do projektu uchwały budżetowej JST 

jest dołączane uzasadnienie, które powinno również zawierać m. in. informację o 
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przeprowadzonych konsultacjach. Projekt także statuuje obowiązek przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały budżetowej; będzie on podlegać konsultacjom z lokalnymi i 

regionalnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców. 

Z kolei kwestie proceduralne dotyczące przeprowadzenia konsultacji oraz ich terminy 

powinny zostać określone w uchwale organu stanowiącego JST (art. 5 pkt 2, 5 i 6 projektu). 

Podobne rozwiązanie, jak w przypadku uchwały budżetowej, dotyczące konsultacji, 

zaproponowano w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej JST (art. 5 pkt 3 i 4 

projektu). Projekt przewiduje, że projekt wieloletniej prognozy finansowej JST będzie 

publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie podlegać konsultacjom z lokalnymi 

i regionalnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów o: 

1) izbach gospodarczych, 

2) rzemiośle, 

3) samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, 

4) organizacjach pracodawców. 

 

4) Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy 

W projekcie ustawy proponuje się zamieszczenie przepisu nakładającego na Radę 

Ministrów obowiązek dokonania analizy funkcjonowania podatku dochodowego 

komunalnego oraz przedłożenia Sejmowi odpowiedniej informacji w tym zakresie, w terminie 

2 lat od dnia wejścia w życie ustawy wprowadzającej zmiany w zasadach finansowania 

jednostek samorządu terytorialnego, oraz przedstawienia, po zasięgnięciu opinii strony 

samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, wniosków dotyczących 

zmian w zakresie sposobu finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiących wynik analizy funkcjonowania wprowadzanych w tym zakresie zmian (art. 8 

projektu).  

W projekcie ustawy zamieszczono przepis przejściowy regulujący kwestię rozliczeń z 

tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od 

osób fizycznych za grudzień 2021 r. Zgodnie z art. 9 projektu rozliczenia te zostaną dokonane 

na podstawie przepisów dotychczasowych. 
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Proponuje się także, by przepisy nakładające obowiązek przeprowadzenia konsultacji 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych oraz planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych miały 

zastosowanie do planów tworzonych po dniu wejścia w życie ustawy (odpowiednio art. 10 i 

art. 11 projektu). 

W odniesieniu do rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji ustawy o finansach 

publicznych, dotyczących budżetu JST, sprawozdania z wykonania budżetu JST oraz 

wieloletniej prognozy finansowej JST, proponuje się, by miały one zastosowanie do tych 

dokumentów, odpowiednio, na rok 2022 albo za rok 2022 (art. 12 projektu). 

Przepis art. 13 projektu przedłuża moc obowiązującą dotychczasowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. 

Proponuje się, by zachowały one moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym 

projektowaną ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, a także, by mogły być zmieniane. 

Przepis art. 14 projektu jest przepisem dostosowującym, na mocy którego zostanie 

utworzona Baza Danych Stawek Podatkowych Podatku Komunalnego Gminnego, i który 

nakłada na Ministra Finansów obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej i technicznej, 

koniecznej w związku z tworzeniem tej bazy danych.  

W projekcie (art. 15) nie określono daty wejścia w życie ustawy, pozostawiając to do 

ustalenia na dalszym etapie prac, przy czym należy pamiętać, że projektowane rozwiązania 

powinny wejść w życie z początkiem roku (np. 1 stycznia 2021 r.), ze względu na to, że dzień 

1 stycznia jest zarówno początkiem roku budżetowego, jak i podatkowego dla podatników 

podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Ponadto przyjęto, że zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych 

powinny mieć zastosowanie do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2022 r. i w tym 

terminie powinny też wejść w życie zmiany w ustawie o dochodach JST (art. 7 i art. 15 

projektu). 

 

IV. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze i finansowe 

1) w zakresie PIT komunalnego: 
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Znaczenie dochodów z udziału JST we wpływach z PIT jest duże dla miast na 

prawach powiatu (około 25% całości ich dochodów), mniejsze dla gmin (około 15%) oraz 

powiatów i całkiem marginalne dla województw (7% dochodów budżetowych). W 2008 roku 

udział PIT-u w dochodach JST osiągnął najwyższy poziom, natomiast potem obniżył się z 

powodu zmian systemowych (nastąpiło obniżenie stawek) oraz pogorszenia koniunktury 

gospodarczej. Do dużego przestrzennego zróżnicowania dochodów JST z tytułu PIT oraz 

udziału PIT w całkowitych dochodach JST przyczyniła się progresywność systemu, a w 

mniejszym stopniu nieopodatkowanie rolników. Wokół dużych aglomeracji, jak i w nich 

samych obserwuje się najwyższe dochody z PIT i udziały z PIT (skrajne przypadki, gdzie 

udział dochodów z PIT mierzonych jako procent łącznych dochodów budżetowych 

przekracza połowę budżetu - Łomianki, Konstancin-Jeziorna). Natomiast na terenach mniej 

zurbanizowanych, w szczególności w południowo-wschodniej, wschodniej oraz północno-

wschodniej Polsce dochody te są najniższe. Są to rejony o niskim PKB na osobę a dużym 

udziale rolnictwa w strukturze zatrudnienia. Także bardzo zamożne gminy, które swoje 

wysokie dochody budżetowe zawdzięczają innym kategoriom dochodów (Kleszczów, 

Krynica Morska), odnotowują niewielki udział PIT w dochodach, który jest niższy niż 2% 

[Neneman J., Swianiewicz P., Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u 

komunalnego w Polsce, Ekspertyza BGK, Warszawa 2013]. 

Wpływ rozwiązań zaproponowanych w projekcie na konkurencyjność i rozwój 

gospodarki, otoczenie instytucjonalne biznesu oraz rynek pracy, a w szczególności na rozwój 

mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, należy ocenić pozytywnie. 

Przewiduje się, iż wejście w życie zaproponowanych zmian w początkowym okresie nie 

powinno spowodować większych zmian i należy raczej spodziewać się, że polityka 

podatkowa gmin będzie zachowawcza. W długim okresie jednak, właściwa dla danej gminy 

polityka podatkowa może przynieść pozytywne skutki dla przedsiębiorstw, rynku pracy, a 

także całej gospodarki. Powodem tego stanu rzeczy będzie zarówno zróżnicowanie stawki 

referencyjnej o 1 pkt procentowy, jak i możliwość stosowania ulg związanych z: 

1) zapewnieniem ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju gminy, 

2) polityką prorodzinną, 

3) inwestycjami służącymi przeciwdziałaniu bezrobociu na terenie gminy, 
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oraz dedykowanych przedsiębiorcom ulg dotyczących dochodów uzyskanych z działalności 

gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców w zakresie:  

1) rozwoju określonych dziedzin działalności gospodarczej; 

2)   rozwoju nowych rozwiązań technicznych i technologicznych; 

3)   rozwoju eksportu; 

4)   zwiększenia konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług; 

5) zagospodarowania istniejącego majątku przemysłowego i infrastruktury gospodarczej; 

6)   tworzenia nowych miejsc pracy; 

7) zagospodarowania niewykorzystanych zasobów naturalnych z zachowaniem zasad 

równowagi ekologicznej; 

8) realizacji innych celów szczególnie istotnych dla gminy. 

Ostateczne skutki dla finansów JST, które mogą być zarówno pozytywne, jak i 

negatywne, zależą od podejmowanych przez ich władze decyzji i od przyjętych przez 

społeczność lokalną priorytetów. Dzięki wprowadzanym regulacjom zwiększy się autonomia 

JST w zakresie prowadzonej polityki podatkowej. 

PIT posiada wiele cech, które czynią go dobrym podatkiem lokalnym. Poprzez 

modyfikację stawki referencyjnej podatku komunalnego gminnego i stosowanie ulg gminy 

będą miały możliwość stymulowania rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Ponadto 

zaproponowane w projekcie rozwiązanie dotyczące PIT mogą zagwarantować znaczną część 

środków potrzebnych do wykonywania zadań przez samorządy. Przez to, że PIT jest 

powszechny, może przyczynić się do poprawy demokracji lokalnej, powodując zwiększenie 

zainteresowania mieszkańców działalnością władz samorządowych, zwiększając poczucie 

odpowiedzialności władz wobec mieszkańców. PIT zapewnia dochody elastyczne w 

porównaniu do inflacji, pozwalając na utrzymanie poziomu usług lokalnych w zmieniających 

się warunkach. Odpowiednia konstrukcja PITu komunalnego może stanowić dobre narzędzie 

dla JST pomocne w gromadzeniu środków finansowych na budowanie oraz rozwój swoich 

regionów.   

Stosowanie przez władze JST rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie PIT 

komunalnego może być elementem prowadzenia pro-przedsiębiorczej polityki JST. 
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Stosowanie niższej stawki PIT-u komunalnego gminnego oraz wprowadzanie pro-

przedsiębiorczych ulg podatkowych przewidzianych w projekcie, może  przełożyć się na 

łatwiejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw i zwiększenie konkurencyjności gospodarki. 

Władze JST, stosując instrumenty fiskalne mogą przyczynić się do spadku stopy 

bezrobocia. PIT bowiem jest podatkiem silnie obciążającym pracę i zmiany w kierunku 

zmniejszenia obciążeń przyczyniają się do poprawy sytuacji na rynku pracy. 

Głównym założeniem projektu ustawy jest, by wariant wyjściowy nie powodował 

znaczących uszczerbków dla budżetu państwa, poszczególnych JST oraz przede wszystkim 

dla podatników. Udało się to zrealizować ze względu na zastosowany mechanizm, w którym 

ulgi podatkowe odliczane od podatku (przede wszystkim tzw. „ulga z tytułu posiadania 

dzieci”) odliczane będą proporcjonalnie do stawek PIT-u komunalnego i krajowego. Takiego 

rozwiązania nie przewidywały analizowane warianty w jedynej dostępnej ekspertyzie 

dotyczącej PIT-u komunalnego pt. Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u 

komunalnego w Polsce autorstwa J. Nenemana i P. Swianiewicza. Nawet przy zachowaniu 

ogółu dochodów JST z PIT, ulgi podatkowe powodowały zróżnicowanie w finansach JST w 

ujęciu horyzontalnym. Zastosowany w projekcie ustawy mechanizm rozwiązuje ten problem. 

Kosztem dla budżetu państwa będą zaokrąglone zawsze w górę stawki do setnych części PIT-

u komunalnego w wysokości około 22-69 mln zł rocznie, co przy dochodach z PIT (rzędu 

110,8  mld zł w 2018 r.), wydaje się znikomym kosztem. Innym również marginalnym 

kosztem trudnym do oszacowania będzie publikowanie stawek PIT-u komunalnego w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Wspomniana wyżej baza mogłaby stać się częścią 

Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. 

  

2) w odniesieniu do rozwiązań w zakresie partycypowania mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców w działaniach podejmowanych przez JST 

(zmiany w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, przepisach o zamówieniach publicznych oraz w przepisach o finansach 

publicznych) 

Wpływ rozwiązań zawartych  w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przepisach o zamówieniach publicznych oraz w 

przepisach o finansach publicznych, zaproponowanych w projekcie, na konkurencyjność i 

rozwój gospodarki, otoczenie instytucjonalne biznesu oraz rynek pracy, a w szczególności na 
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rozwój mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, należy ocenić 

pozytywnie.  

Wprowadzenie obowiązku konsultowania z organizacjami zrzeszającymi lokalnych 

przedsiębiorców wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych, planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także 

projektu budżetu JST i projektu wieloletniej prognozy finansowej JST przyniesie pozytywne 

skutki społeczne i gospodarcze. Projektowane zmiany powinny się przyczynić do zwiększenia 

roli lokalnych przedsiębiorców, reprezentowanych przez organizacje ich zrzeszające, w 

podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe – z jednej strony, a także doprowadzić do 

lepszego rozeznania władz samorządowych, dzięki przeprowadzanym konsultacjom, w 

potrzebach i możliwościach lokalnych przedsiębiorców  - z drugiej.  

W odniesieniu do skutków finansowych wprowadzanych zmian należy stwierdzić, że 

proponowane rozwiązania nie powinny spowodować istotnych skutków finansowych, tak w 

odniesieniu do budżetu państwa, jak i budżetów JST. Znikome koszty, związane z 

obowiązkiem przeprowadzania konsultacji wskazanych dokumentów, powinny być pokryte w 

ramach wydatków na obsługę organów JST. 

 

V. Wpływ projektu ustawy na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 

przedsiębiorców. 

 Rozwiązania zaproponowane w projekcie dotyczą mikroprzedsiębiorców oraz małych 

i średnich przedsiębiorców. Zmiany w ustawie o PIT, wprowadzające PIT komunalny, 

dotyczą wszystkich podatników tego podatku, a więc zarówno osób fizycznych, jak i 

przedsiębiorców  będących podatnikami (a także płatnikami) tego podatku.  

Projektowane rozwiązania korzystnie wpłyną na działalność mikroprzedsiębiorców 

oraz małych i średnich przedsiębiorców, zwiększą ich wpływ na decyzje podejmowane przez 

organy JST. Z kolei, przewidziana w przepisach ustawy o PIT, możliwość ustanawiania ulg 

przedmiotowych dla przedsiębiorców, związanych z realizacją celów ważnych dla gminy, 

powinna przyczynić się  do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co pozwoli w lepszym 

stopniu zaspokajać potrzeby gminy i jej mieszkańców. 

 

VI. Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych 

 Projekt przewiduje wydanie aktów wykonawczych na podstawie następujących 

przepisów upoważniających: 
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1) art. 45b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 

W związku ze zmianą wytycznych w przepisie upoważniającym zawartym w art. 45b 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydane na jego podstawie 

rozporządzenie, zgodnie z § 32 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, utraci moc, w związku z 

czym minister właściwy do spraw finansów publicznych wyda nowe rozporządzenie, w 

którym określi wzory wymienionych w tym przepisie deklaracji, zeznań i innych 

dokumentów, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca 

składania, przy czym przepisy tego rozporządzenia mają mieć na celu umożliwienie 

identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, 

oraz umożliwienie poprawnego obliczenia przez płatnika lub podatnika podatku przy 

zastosowaniu właściwej stawki podatku komunalnego oraz zaliczek na podatek. Zmienione 

wzory deklaracji, zeznań i innych dokumentów powinny uwzględniać wprowadzenie podatku 

komunalnego. 

 

2) art. 11a ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

Przepis art. 11a ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest 

nowym przepisem upoważniającym. Na podstawie tego przepisu minister właściwy do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozliczeń dochodów z 

tytułu podatku komunalnego gminnego. Przepisy rozporządzenia powinny zapewnić 

prawidłowe ustalenie wysokości dochodu gminy z tytułu podatku komunalnego gminnego. 

Jest to związane z tym, że w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku 

budżetowym naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rozliczenia dochodów gminy z tytułu 

podatku komunalnego gminnego w przypadku, gdy stawka podatku komunalnego gminnego 

jest inna niż stawka referencyjna podatku komunalnego, o której mowa w przepisach o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli w przypadku, gdy rada gminy podjęła 

uchwałę o obniżeniu albo o podwyższeniu stawki podatku komunalnego gminnego.  

 

3) art. 41 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 

W związku ze zmianą wytycznych w przepisie upoważniającym zawartym w art. 41 

ustawy o finansach publicznych wydane na jego podstawie rozporządzenie, zgodnie z § 32 

ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, utraci moc, w związku z czym minister właściwy do 

spraw finansów publicznych wyda nowe rozporządzenie, w którym określi, w drodze 

rozporządzenia, m. in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań: 
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a)  z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

b)  z dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach 

publicznych, 

c)  z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, określając rodzaje, formy, terminy 

i sposoby sporządzania wskazanych sprawozdań, powinien uwzględnić także konieczność 

wskazania w sporządzanych sprawozdaniach informacji, o których mowa w art. 269 pkt 4 

ustawy o finansach publicznych, czyli dane o zrealizowanych wydatkach ujęte w sposób 

umożliwiający przedstawienie kwot wydatków poszczególnych rodzajów przypadających na 

jednego mieszkańca gminy, którego dany rodzaj wydatków dotyczy, a także kwot 

przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć, wraz z ich wyszczególnieniem. 

 

VII. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 


