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Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz 

niektórych innych ustaw.

Dz. U. z 2020 r. poz. 2123 z dnia 30.11.2020 r.



Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej - wstęp 

Zasadniczo osoby osiągające dochody za granicą, podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - 
mają obowiązek rozliczyć w Polsce dochody uzyskane za granicą. Osoby takie mają do wyboru dwie metody w celu 
uniknięcia podwójnego opodatkowania:

- metoda proporcjonalnego odliczenia (podstawa prawna art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o PIT ), 
- metoda wyłączenia z progresją (podstawa prawna: art. 27 ust. 8 ustawy o PIT) - zgodnie z tą metodą w Polsce nie 

wlicza się do podstawy opodatkowania dochodu osiągniętego za granicą. Takie rozwiązanie wynika z umów o 
unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z innymi krajami, np. z Niemcami, Szwecją. Jest 
korzystniejsza dla podatników. 

Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom, którzy korzystają z metody proporcjonalnego odliczenia (w tej metodzie dochody 
uzyskane za granicą podlegają opodatkowaniu w Polsce, podatnik ma prawo do odliczenia od podatku należnego w 
Polsce, podatek zapłacony za granicą - do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za 
granicą).



 Wprowadzenie limitu ulgi abolicyjnej - wyjaśnienie

Ulga abolicyjna -  jedna z ulg podatkowych występująca w polskich przepisach prawa podatkowego. Przeznaczona jest dla 
podatników, którzy uzyskali przychód za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, w państwie dla którego właściwą metody 
unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Co zmieniło się w przepisach?
Ulga abolicyjna została ograniczona - nie może przekroczyć kwoty 1 360,00 zł (czyli nie może przekroczyć kwoty 
zmniejszającej podatek o której mowa w art. 27 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT) - czyli tak jakby tej ulgi nie było.

Wyjątek: (art. 27g ust. 5: limit dotyczący ulgi abolicyjnej nie ma zastosowania do dochodów osiąganych poza terytorium 
Polski ze stosunku pracy, z umów zlecenia, umów o dzieło, umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów 
menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, jeżeli dochody te są osiągane z tytułu pracy lub usług wykonywanych 
poza terytorium lądowym państw.  - pytanie czy to wyłącznie faktycznie będzie miało zastosowanie w praktyce?
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