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DLA BIZNESU

Nowy Ład- przecieki medialne

W zeszłym tygodniu sieć obiegły informacje o
tym, że "Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do
zarysu zmian podatkowych szykowanych w tzw.
Nowym Polskim Ładzie, który PIS ma ogłosić
na swojej następnej konwencji, gdy tylko
skończy się pandemia.

Według tych przecieków Nowy Ład zakłada
kompleksową reformę systemu podatkowego.
Wstępne informacje wskazują, że skorzystać ma
17 mln podatników PIT. Oznacza to, że straci
pozostała część, czyli około 8,5 mln. Zmiany
dzielą się na dwie grupy jedna obciąży, a druga
odciąży podatników.

Do obciążeń można zaliczyć:

● likwidację lub znaczne zmniejszenie
odliczenia od podatku w PIT składki
zdrowotnej (lub jej części),

● składka zdrowotna byłaby
proporcjonalna do dochodu dla osób
prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą.

Do zmniejszenia obciążeń zaliczyć można:

● podniesienie kwoty wolnej od PIT do
30 tys. zł rocznie,

● podniesienie progu podatkowego 32
proc. z 85 do 120 tys. zł.

W ten sposób osoby zarabiające do 2,5 tys. zł
brutto miesięcznie lub otrzymujące takie
świadczenie emerytalne czy rentowe nie
płaciłyby PIT w ogóle. Dla emeryta z emeryturą
brutto 2,5 tys. zł oznacza to, że zamiast 2103 zł
dostanie 2275 zł na rękę (2500 zł po odliczeniu
składki zdrowotnej 9 proc.), czyli o 172 zł
miesięcznie więcej niż obecnie.

Osoby pracujące z zarobkami rzędu 2,5 tys. zł
brutto (poniżej płacy minimalnej 2,8 tys. zł na
cały etat) na samym podatku zaoszczędzą 113 zł
miesięcznie. Ale nie można zapominać, że
składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie
odejmowana od podatku na dotychczasowych
zasadach. Obecnie odejmuje się 86 proc. tej
składki, czyli 7,75 pkt. proc. z 9 proc.
podstawy opodatkowania i ta kwota zmniejsza
podatek. Przy 2,5 tys. zł brutto zarobku kwota
składki zdrowotnej to 194 zł miesięcznie, z
czego odliczeniu od podatku podlega 167 zł.
Gdyby podatnik nie mógł tej kwoty odliczyć,
to oszczędność na zerowym PIT byłaby niższa
niż strata na składce zdrowotnej.

Całkowite nieodliczanie tej składki
oznaczałoby znaczące zwiększenie
opodatkowania. Nie wiadomo też co z progiem
30 tys., czy będzie dotyczył wszystkich, czy
tylko tych, którzy nie przekroczyli 30 tys. zł
dochodu. O szczegółach odnośnie tych dwóch
kwestii dowiemy się niestety dopiero w czasie
zapowiadanej konwencji politycznej.

Praktycznie pewnym i zapowiadanym z wielu
źródeł rozwiązaniem ma być natomiast
obciążenie jednoosobowych firm składką
zdrowotną proporcjonalną do dochodów. W
ubiegłym roku liczba pracujących na własny
rachunek według danych GUS wyniosła ok.
3,073 mln. Dotąd podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne stanowiło dla nich 75
proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale
roku poprzedniego włącznie z wypłatami z
zysku. W 4 kw. 2020 wynosiło ono 5 656,51 zł, a
składka na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 9
proc. od 75 proc. tej kwoty, czyli ok. 382 zł
miesięcznie. Zgodnie z zarysem propozycji
jednoosobowe działalności zapłacą składkę
proporcjonalną do dochodów, oznacza to że
wszyscy spośród ponad 3 mln prowadzących
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JDG i zarabiających ponad 4242,38 zł
miesięcznie stracą na nowych rozwiązaniach.

Niestety, znamy tylko wycinki proponowanych
zmian. Dlatego ciężko ocenić kompletną pełną
propozycję. Prawdopodobnie nie będą to zmiany
w systemie podatkowo-składkowym, które
prowadziłyby do pobudzenia wzrostu i
innowacyjność gospodarki w długim okresie.
Jeżeli celem zmian systemu jest tylko
redystrybucja od bogatych do biednych, np. w
celu pobudzenia konsumpcji, o czym ostatnio w
jednym z wywiadów wspominał Tadeusz
Kościński, minister finansów, to jest to duże
ryzyko. Dalsze pobudzanie konsumpcji może
tylko utrwalić inflacyjną strukturę PKB w Polsce
i ograniczyć wzrost produktywności kluczowy
dla utrzymania szybkiej ścieżki rozwoju
gospodarczego w kontekście zagrożeń
demograficznych. Konsekwencję takiej zmiany
odczujemy wszyscy, płacąc państwu wyższy
podatek inflacyjny.

Dla szerszego oglądu poniżej prezentujemy Państwu
średnie obciążenia składkami w polsce wg. grup
dochodowych

źródło: businessinsider.com.pl, podatki.gazetaprawna.pl
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