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AKTYWNA RODZINA 

ULGI PODATKOWE 

 

 

 

1. Ogólna charakterystyka 

● 3000 zł rocznie na każde dziecko do 18 roku życia (własne lub przysposobione, o ile 

zachodzi faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej). 

● dla każdego pracującego rodzica - czyli pracujących na podstawie umowy o pracę, 

umów cywilnych, prowadzących działalność, rolników. 

● ulga przysługuje tylko za te miesiące, które rodzic przepracował. 

 

2. Dla podatników PIT 

● ulgę rozlicza płatnik (czyli pracodawca w przypadku pracy najemnej), na analogicznej 

zasadzie jak dziś rozlicza się kwotę wolną od podatku. Ulga pomniejsza wysokość 

pobranej zaliczki na podatek dochodowy, a zatem pracownik co miesiąc dostaje 

wyższe wynagrodzenie. Przykłady na stronach 3-5. 

● Wymaga to dodania ulgi do systemy Płatnik i systemów podatkowo-księgowych firm. 

Rozważane jest połączenie przelewów do US i ZUS w jeden, jako rekompensata za 

dodatkowy obowiązek dla pracodawcy.  

● Obliczanie ulgi odbywa się na wniosek podatnika, po przedstawieniu dokumentów 

poświadczających, że wychowuje dzieci (co i tak zgłasza np. do ubezpieczenia 

zdrowotnego). 

●  Ulgę może dostawać jedno z rodziców lub oboje w proporcji, jaką ustalą - za 

sprawdzanie, czy nie pobierają więcej, niż to należne, odpowiada urząd skarbowy, a 

pracodawca nie ponosi konsekwencji ich ewentualnych wyłudzeń. W przypadku 

dzieci wychowywanych przez rodziców nie prowadzących wspólnego gospodarstwa 

domowego ulga przysługuje w proporcji ustalonej przez rodziców, a w razie braku 

porozumienia – po równo lub zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie podziału opieki 

nad dziećmi.  Jeżeli faktycznymi opiekunami dziecka są dziadkowie, inni członkowie 

rodziny, dziecko przebywa w  rodzinnym domu dziecka lub rodzinie adopcyjnej – 

opiekunowie występują o ulgę, składają oni wniosek o ulgę u swojego pracodawcy 

(lub w ZUS, w przypadku emerytów i rencistów), wraz z oświadczeniem o 

sprawowaniu opieki lub innym dokumentem potwierdzającym ten fakt (np. 

orzeczeniem sądu rodzinnego). 

● w przypadku  samozatrudnionych - odprowadzają oni odpowiednio niższą zaliczkę na 

podatek dochodowy/składki ZUS. 

● Jeżeli zaliczka na podatek jest niższa niż kwota ulgi, ulga jest przyznawana 

podatnikowi w całości. W przypadku odprowadzania przez płatnika podatków od 

większej liczby zatrudnionych – pomniejsza wysokość przelewu do US o całą ulgę. W 

przypadku gdy podatnik jest płatnikiem i odprowadza podatki tylko od swojego 

dochodu – US wypłaca mu resztę ulgi. Jeżeli połączone zostaną przelewy do US i ZUS, 

taki scenariusz jest bardzo mało prawdopodobny (przy czym ciężar ulgi ponosi 

wyłącznie budżet państwa).  
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● górnym progiem uprawniającym do otrzymywania ulgi jest próg skali podatkowej, 

obliczany ekwiwalentnie dla opodatkowanych PIT liniowym. W praktyce, mechanizm 

progu działa podobnie jak górny próg przy składkach ZUS - czyli ulgę odlicza tylko do 

tego miesiąca, do którego skumulowany roczny dochód nie przekracza 85  tys zł 

(dwukrotność tej kwoty w przypadku wspólnego rozliczania małżonków). 

Obowiązuje zasada “złotówka za złotówkę” - czyli przekroczenie progu o 100 zł 

powoduje odliczenie ulgi niższe o 100 zł. Jeżeli w okresie po przekroczeniu progu 

podatnikowi urodzi się kolejne dziecko - odlicza on ulgę na to dziecko wg tych 

samych zasad. 

● podatnicy rozliczający się kwartalnie również ulgę rozliczają kwartalnie. 

 

3. Rolnicy  

 Ulga rozliczana i wypłacana jest przez system KRUS. KRUS otrzymuje  z tego tytułu 

rekompensatę z budżetu państwa. 

 Docelowo, postulujemy objęcie nowych rolników powszechnym systemem 

ubezpieczeń i podatkiem dochodowym.  

 górny próg dochodowy można ustalić na 3 sposoby: 

o tak, jak dzisiaj ustala się próg do 500+ na pierwsze dziecko i inne świadczenia 

z pomocy społecznej uzależnione od dochodu – na podstawie 

publikowanego przez GUS dochodu z hektara przeliczeniowego 

o na podstawie płaconego podatku rolnego – przyjmując, że podatek ten 

powinien stanowić X% dochodu obliczyć proporcję (jeżeli przyjmiemy, że 

19%, tak jak PIT to próg wyjdzie ok. 130ha przeliczeniowych, co powinno 

zapewnić że świadczenia nie dostaną tylko naprawdę zamożni rolnicy) 

o na podstawie płaconego podatku rolnego i składek KRUS – przyjmując, że 

obciążenia rolników są proporcjonalne do obciążeń pracy.  
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