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Podsumowanie Kampanii PIT za 2015 rok  

Podatnicy inwestuj ący na giełdzie osi ągnęli rekordowo wysoki 

dochód i przybyło nam „milionerów”. Systematycznie wzrasta te ż 

liczba osób zarabiaj ących za granic ą, a ulga na dzieci jest nadal 

najpopularniejsza – wynika z podsumowania kampanii PIT za 2015 rok 

w woj. podlaskim, które opracowała Izba Skarbowa w Białymstoku  

 

W tym roku, już po raz dwudziesty czwarty rozliczaliśmy się z podatku dochodowego od 

osób fizycznych, czyli składaliśmy popularne zeznania PIT. Podlaskie urzędy skarbowe, 

zakończyły właśnie wprowadzanie zeznań podatkowych do systemu komputerowego i dzięki 

temu możliwe jest wstępne podsumowanie kampanii podatkowej.  

 

Ilu milionerów i jakie rekordowe dochody mamy na Pod lasiu? 

Z analiz Izby Skarbowej wynika, że podobnie jak przed rokiem, 98,63 proc. podatników 

znalazło się w I przedziale podatkowym i zapłaciło 18 proc. podatek, a tylko 1,37 proc. to 

osoby, u których podstawa obliczenia podatku przekroczyła 85.528 zł, co spowodowało, że 

znaleźli się w II przedziale podatkowym, w którym nadwyżka nad tą kwotą opodatkowana 

jest stawką 32 proc. Jeśliby spojrzeć na liczby, to osób, które znalazły się w II przedziale 

podatkowym było w tym roku 10.789, czyli o 637 więcej niż przed rokiem. 

 

W tej grupie byli i tacy, którzy wykazali dochód powyżej miliona złotych. Takich osób było w 

tym roku 450, podczas gdy rok wcześniej, dochodami powyżej miliona złotych mogły się 

pochwalić 393 osoby. Najwięcej „milionerów” było w Białymstoku i okolicach – 223 (o 31 

więcej niż przed rokiem), w Łomży – 49 (o 7 więcej niż przed rokiem) i w Suwałkach – 42 (o 

3 więcej niż przed rokiem).  

 

Jeżeli chodzi o rekordowe dochody Podlasian, to z podsumowania Izby Skarbowej wynika, 

że największy dochód związany był z obrotem papierami wartościowymi – podatnik w  

PIT-38 wykazał dochód w wysokości ponad 46 mln zł. Najlepiej zarabiającym przedsiębiorcą 

(osoby składające PIT-36 i PIT-36L) okazał się podatnik z dochodem w wysokości ponad 23 

mln 600 tys. zł. Natomiast wśród najbardziej popularnych PIT-37, które składają najczęściej 

osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł ponad 2 mln 600 tys. zł. 

 

Fiskus wzywa coraz rzadziej 

W trakcie tegorocznej kampanii podatkowej, podatnicy byli jeszcze bardziej zdyscyplinowani 

niż w roku ubiegłym. Zeznań złożonych po terminie, czyli po 2 maja (30 kwietnia wypadł w 

2016 roku w sobotę) jest w tym roku 2.673, czyli o 602 zeznania mniej niż rok wcześniej. 

Spadła rownież liczba korekt składanych przez podatników. W tym roku, urzędy skarbowe 

do końca maja przyjęły 18.139 dokumentów korygujących, podczas gdy w ramach rozliczeń 

za 2014 r. było ich 20.702.  
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Z danych zebranych przez Izbę Skarbową wynika, iż w tym roku urzędy skarbowe 

zmuszone były wezwać do swoich siedzib, w celu wyjaśnienia nieścisłości, o 2.377 osób 

mniej niż przed rokiem. Wezwania takie otrzymało bowiem 10.535 podatników, podczas gdy 

rok wcześniej było to 12.912 podatników. Liczba podatników rozliczających się z podatku 

dochodowego od osób fizycznych, wzywanych do podlaskich urzędów skarbowych, z roku 

na rok jest coraz mniejsza. 

 

Która ulga podatkowa była najpopularniejsza? 

Od kilku lat podatnicy najchętniej korzystają z ulgi na dzieci. W tym roku liczba dzieci, na 

które odliczono ulgę wyniosła 174.169. Wprawdzie skorzystało z niej mniej osób niż w roku 

ubiegłym, ale kwota jaką łącznie zyskali w ramach ulgi rodzinnej podatnicy z naszego 

województwa, wyniosła podobnie jak w rozliczeniu za 2014 rok – ponad 187 mln zł. Na 

drugim miejscu, ze względu na popularność, była w tym roku ulga rehabilitacyjna, co widać 

w poniższej tabeli: 

 

Najpopularniejsze ulgi podatkowe w województwie pod laskim 
 Rozliczenie za 2014 r. Rozliczenie za 2015 r. 

 Liczba osób 
korzystających 

Suma odliczeń 
Liczba osób 

korzystających 
Suma odliczeń 

Ulga na dzieci 109.665 152.699.753 zł 107.412 149.134.593 zł 
Zwrot ró żnicy 
między kwot ą 
odliczenia 
przysługuj ącą z 
tytułu ulgi 
rodzinnej a 
kwot ą odliczon ą 
w zeznaniu 
podatkowym  

50.933 38.480.433 zł 50.760 38.544.380 zł 

Ulga 
rehabilitacyjna 

23.318 46.023.034 zł 22.976 46.358.828 zł 

Ulga na Internet 11.381 5.913.515 zł 8.700 4.529.271 zł 
 

 

Ile zarobili śmy za granic ą, ile musieli śmy odda ć fiskusowi, a ile podatku nam 

zwrócono? 

Przed rokiem dochody z zagranicy wykazało 7.963 podatników, a w tym roku było ich już 

9.425. Tegoroczny przyrost w zakresie liczby podatników wykazujących dochody z 

zagranicy (mamy o 1.462 podatników więcej niż w roku ubiegłym), spowodował znaczny 

wzrost wykazanej przez nich kwoty – blisko 358 mln zł. Przed rokiem, ci którzy zarabiali za 

granicą przywieźli łącznie blisko 220 mln zł.  

 

Interesujące dane wynikają także z analizy dopłat i zwrotów. Nieznacznie wzrosła liczba 

zeznań z wykazanymi kwotami, które podatnicy muszą dopłacić fiskusowi, z 66.835 w 

ubiegłym roku do 69.319 w tym roku. Podobnie jest z kwotą dopłat. Za 2014 r. podatnicy 

musieli dopłacić fiskusowi ponad 113 mln zł, a za 2015 r. jest to kwota ponad 126 mln zł.  
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W mniejszej ilości zeznań, w porównaniu z rokiem ubiegłym, podatnicy wykazali nadpłatę 

podatku, czyli to co fiskus powinien im zwrócić. Było 285.512 takich zeznań, podczas gdy 

przed rokiem ich liczba wyniosła 292.297. Nie uległa natomiast znacznej zmianie kwota, 

która łącznie trafiła do podatników w województwie podlaskim. Zarówno w tym roku, jak i w 

ubiegłym było to ponad 290 mln zł.  

 

Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to 547.697 zł (przed rokiem było 

to 536.666 zł), a rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 

3.795.417 zł (w ubiegłym roku było to 1.340.379 zł). 

 

Jak inwestowali śmy na giełdzie? 

Jak wynika z naszych analiz, w 2015 roku dużo mniej osób z województwa podlaskiego, w 

porównaniu z rokiem ubiegłym, dokonywało transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych. 

Liczba osób, które w zeznaniach PIT-38 złożonych w urzędach skarbowych wykazały 

przychody (dochód lub stratę) ze sprzedaży papierów wartościowych wyniosła w tym roku 

5.967 (rok wcześniej takich podatników było 8.087).  

 

Chociaż spadła liczba podatników zarabiających na giełdzie – w tym roku było ich 3.277 (rok 

wcześniej – 4.276), ale jednocześnie wykazany przez nich dochód był dużo wyższy niż w 

2014 roku i wyniósł ponad 143 ml zł. Odnotowano również spadek liczby inwestorów, którzy 

stracili na giełdzie. W 2015 r. na swoich transakcjach straciło 2.631 podatników, podczas 

gdy rok wcześniej stratę z giełdy wykazało 2.859 podatników. Wysokość dochodu i straty 

pokazuje poniższa tabela: 

 

Jak Podlasianie inwestowali na giełdzie? 
 w 2014 r. w 2015 r. 
Dochód ze sprzedaży papierów 
wartościowych wykazany przez 
podatników w PIT-38 

41.884.821 zł 143.773.658 zł 

Strata ze sprzedaży papierów 
wartościowych wykazana przez 
podatników w PIT-38 

29.265.628 zł 39.572.343 zł 

Kwota podatku zapłaconego przez 
osoby, które uzyskały dochód ze 
sprzedaży papierów wartościowych 

7.070.238 zł 26.422.907 zł 

 

 

OPP mają powody do rado ści 

Liczba podatników, którzy przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego 1 proc. 

swojego podatku wyniosła w rozliczeniach za 2015 r. – 329.938. Rok wcześniej było ich 

323.745. Kwota, która trafi do OPP wynosi 14.489.183 zł i jest o 1.292.254 zł wyższa niż 

przed rokiem. Gdyby wszyscy podatnicy, którzy mogli przekazać 1 proc. się na to 

zdecydowali to do OPP trafiłoby 15.642.121. zł. Organizację pożytku publicznego ucieszy z 

pewnością fakt, że w związku z powyższym, od podatników z województwa podlaskiego, 

trafi do nich 92,6 proc. pieniędzy, które mogły być przekazane. Najwyższa kwota 

przekazana przez jednego podatnika to 88.228 zł.   
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