Stanowisko Stowarzyszenia KoLiber
W sprawie poselskiego projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych
Wstęp
W obecnym stanie prawnym opodatkowanie obywateli (osób fizycznych), którzy
posiadają

centrum

swoich

interesów

osobistych

i

gospodarczych

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywają w naszym kraju ponad 183 dni w roku, reguluje co
do zasady ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Obciążone tym podatkiem są wszelkie przychody osiągnięte ze źródeł przychodów,
których długa lista znajduje się w ustawie. Są to m.in. stosunek pracy, pozarolnicza działalność
gospodarcza, działalność osobista, najem i dzierżawa, prawa majątkowe, a nawet emerytury i
renty.
Podatek dochodowy należy zapłacić należy zapłacić od każdego dochodu, który
przekroczy ustawową kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 3091 zł.
Założenia projektu zmiany ustawy o PIT:
5 lutego odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy zmieniającej
ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posłowie wnioskodawcy proponują zmianę
Art. 27 ww. ustawy, który reguluje kwestię wysokości opodatkowania.
Obecnie w pierwszym progu podatkowym, czyli do dochodów do wysokości 85 528 zł
podatek wynosi 18 % podstawy opodatkowania pomniejszony o kwotę 556 zł i 02 gr .
Jeśli obywatel zarobi w roku do 3091 zł to podatku nie zapłaci. Natomiast od każdej
kwoty ponad będzie do tego obowiązany.
Autorzy projektu ustawy proponują, by kwotę wolną od podatku uzależnić od wysokości
średniorocznego minimum egzystencji dla jednoosobowego gospodarstwa pracowniczego
obliczanego za poprzedni rok podatkowy i ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
i wynosiłaby dwunastokrotność takiej kwoty.
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Dla celów informacyjnych kwota ta byłaby 1 stycznia każdego roku publikowana na
stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wspomniane średnioroczne minimum egzystencji
za rok 2012 wynosi 521,11 zł . Jest to wskaźnik, który wyznacza najniższy standard życia.
Poniżej niego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju psychofizycznego człowieka
Jeśli zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczny dojdzie do skutku to
podatek zostanie zapłacony dopiero od kwoty 6253 zł, czyli kwota ponad dwukrotnie wyższa
od obecnej nie będzie podlegać opodatkowaniu.
Koszt dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego
W 2012 r. według danych Ministerstwa Finansów 23 987 116 podatników wykazało
dochód
Jeśli każdy z nich pomniejszy podatek o dodatkową kwotę 569,58 (różnica 18 %
proponowanej kwoty wolnej od podatku i 18 % obecnej kwoty wolnej od podatku) to budżet
państwa uszczupli się maksymalnie o kwotę 13 662 581 531, 28 zł. Taką też kwotę w swoim
projekcie wskazali posłowie. Jest to znaczące uszczuplenie budżetu państwa
Proponowana zamiana negatywnie wpłynie również na budżety jednostek samorządu
terytorialnego. 37,53% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkujących
teren danej gminy trafia do budżetu tej gminy, 10,25 % wpływów z tzw. PITów od
mieszkańców powiatu trafia do budżetu powiatu, a 1,6 % do budżetu województwa
(samorządowego).
O ile zmniejszenie dochodów budżetu państwa będzie możliwe do zrekompensowania
poprzez zmniejszenie wydatków na opiekę społeczną, o tyle budżety jednostek samorządu
terytorialnego pozostaną bez znaczących dochodów. Należy więc zastanowić się nad
rekompensatą dla nich. Może to się odbyć np. poprzez dotację z budżetu państwa, aczkolwiek
to jeszcze bardziej uzależni samorządy od rządu i na pewno oddali nas to od idei samorządności
mieszkańców określonego terytorium.
Stanowisko Stowarzyszenia KoLiber:
Abstrahując od sensowności utrzymywania instytucji podatków dochodowych,
Stowarzyszenie KoLiber aprobuje proponowany kierunek zmian i pozostawienie w kieszeniach
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obywateli więcej ich pieniędzy. Państwo nie może opodatkowywać dochodów niezbędnych do
przeżycia, nie wspominając już o godnym przeżyciu.
Ustanowienie kwoty wolnej od podatku na poziomie 6253 zł to drobny krok, ale w dobrą
stronę. Jak najwięcej dochodów obywateli powinno zostawać do ich dyspozycji, by mogli
zapewnić sobie i swojej rodzinie byt.
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