
Informacja 

o zmianach przepisów prawa podatkowego w zakresie kwoty wolnej od podatku                           
i niektórych zwolnień podatkowych  

 
OPZZ od wielu lat konsekwentnie domaga się podniesienia kwoty wolnej od podatku, limitu 
zwolnień podatkowych dotyczących środków wypłacanych z ZFŚS i funduszy związków 
zawodowych oraz wprowadzenia nowych zwolnień np. w zakresie składek związkowych.             
W trakcie spotkań z kierownictwem Ministerstwa Finansów poświęconych zmianie 
przepisów prawa podatkowego OPZZ apelowało o realizację powyższych postulatów.  

Rząd przedstawiając projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
zaproponował m.in. zwiększenie wysokości: kwoty wolnej od podatku do 8000 zł i zwolnień 
podatkowych zawartych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Dotyczy to, w szczególności:  

 zapomóg wypłacanych z funduszu organizacji związkowej – pkt 9a (z 638 zł do 
1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej); 

 diet z tytułu pełnienia funkcji obywatelskich lub społecznych – pkt 17 (z 2280 zł do 
3000 zł); 

 świadczeń rzeczowych i pieniężnych z ZFŚS i funduszy związków zawodowych –            
pkt 67 (z 380 zł do 1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej); 

 świadczeń na żłobki i przedszkola, które nie są finansowane z ZFŚS – pkt 67b 
(odpowiednio z 400 zł i 200 zł do 1000 zł, tj. do wysokości 50% płacy minimalnej); 

 dofinansowania do wypoczynku dzieci ze źródeł innych niż ZFŚS – pkt 78 lit. b           
(z 760 zł do 2000 zł, tj. do wysokości płacy minimalnej). 

W odniesieniu do niektórych dochodów rząd zgodził się na zlikwidowanie limitu 
dotyczącego: 

 zapomóg z tytułu wypadków losowych otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związków 
zawodowych – pkt 26 (obecnie 2280 zł). Jeśli zapomogi te będą finansowane                  
z innych źródeł, zwolnienie będzie obowiązywało do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 6000 zł; 

 świadczeń od zakładu pracy i związków zawodowych na rzecz emerytów lub 
rencistów – pkt 38 (obecnie 2280 zł); 

 świadczeń dla członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub 
rencistów z ZFŚS – pkt 92 (obecnie 2280 zł). Jeśli świadczenia te będą finansowane 
z innych źródeł, zwolnienie będzie obowiązywało do wysokości nieprzekraczającej 
w roku podatkowym kwoty 3000 zł. 

 
Sejm uchwalił ustawę na posiedzeniu nr 50 w dniu 27 października 2017 r., a Senat nie 
wniósł do niej poprawek. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku - czeka 
obecnie na podpis Prezydenta RP.  
 
 
 
Warszawa, dnia 27 listopada 2017 r. 
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