Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.

Szanowny Pan
Ludwik Dorn
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 roku oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu niŜej podpisani
posłowie wnoszą projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektach ustawy
upowaŜniamy posła Artura Zawiszę.

Ustawa z dnia.......................o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 1.
W ustawie z 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) dodaje się art. 6b w brzmieniu:

„Art. 6b. 1. Podatnik wychowujący dzieci, podlegający obowiązkowi podatkowemu, o
którym mowa w art. 3 ust. 1, moŜe od sumy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu,
na wniosek wyraŜony w zeznaniu rocznym, odliczyć kwotę w wysokości 3015 zł na kaŜde
wychowywane w roku podatkowym dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1-3 z
zastrzeŜeniem ust. 2-5.
2. Dziecko uznaje się za wychowywane przez podatnika, o którym mowa w ust. 1 jeŜeli
podatnik faktycznie utrzymuje to dziecko i:
1) w przypadku dzieci o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 – przysługują mu wobec
dziecka prawa rodzicielskie,
2) w przypadku dzieci o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 – pobiera na dziecko zasiłek
pielęgnacyjny,
3) w przypadku dzieci o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3, przysługiwały mu wobec
dziecka prawa rodzicielskie w dniu poprzedzającym uzyskanie przez dziecko
pełnoletniości.
3. JeŜeli w myśl postanowień ust. 2 dziecko uznaje się za wychowywane przez więcej niŜ
jednego podatnika, kwota odliczenia od dochodu, o której mowa w ust. 1, przysługująca w
związku z wychowywaniem tego dziecka, ulega podziałowi w równych częściach na
wszystkich podatników wychowujących to dziecko.
4. W przypadku małŜonków rozliczających się wspólnie zgodnie z art. 6 ust. 2. kwota
odliczenia od dochodu, o której mowa w ust. 1 przydająca kaŜdemu z małŜonków jest
odliczana od łącznych dochodów małŜonków.
5. JeŜeli podatnik jest uznawany zgodnie z postanowieniami art. 6 za osobę samotnie
wychowującą dzieci i wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4, moŜe, na
wniosek wyraŜony w zeznaniu rocznym, od sumy swoich dochodów podlegających
opodatkowaniu odliczyć kwotę, o której mowa w ust. 1 jedynie na drugie i kaŜde kolejne
wychowywane w roku podatkowym dziecko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1-3.
Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 2.
Przepisy ustawy mają zastosowanie do dochodów (poniesionych strat) uzyskanych od dnia 1
stycznia 2007 r.
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