
Or.A.0713/676/17 
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.  

Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków. 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projket rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie 
przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy    

Autor   Ministerstwo Finansów 

Projekt z dnia  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------ 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl  

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga o 
charakterze 
ogólnym 

Związek Powiatów Polskich 
negatywnie opiniuje przedłożony 
projekt rozporządzenia.  
Na wstępie należy wskazać, że nie 
zostały wyczerpane warunki 
wskazane w art. 22 Ordynacji 
podatkowej, stanowiącym podstawę 
do wydania rozporządzenia.  

Zgodnie z Art. 22 § 1 Ordynacji 
podatkowej zaniechanie poboru 
podatku może nastąpić w 
przypadkach uzasadnionych 
interesem publicznym lub 
ważnym interesem podatników . 
W przypadku projektowanego 
rozporządzenia żadny z 
przywołanych warunków nie jest 
spełniony. W szczególności nie 
jest nim argument podniesiony w 
uzasadnieniu do projektu 
dotyczący zrównania sytuacji 
prawnej i finansowej osób 
otrzymujących stypendia 
wypłacane przez powiatowe 
urzędy pracy. W prawie 
podatkowym powszechnie 
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można spotkać się z sytuacją, 
gdzie prawodawca różnicuje 
sytuację prawą podatników ze 
względu na źródło pochodzenia 
dochodu. Proponowana 
regulacja  może stanowić 
początek niebezpiecznego dla 
finansów publicznych (w tym 
finansów jednostek samorządu 
terytorialnego) precedensu dla 
stosowania kolejnych zaniechań 
poborów wykorzystywania źle 
rozumianej zasady równości 
podatników.  
Pragniemy również zauważyć, że 
osoby pobierające stypendia, na 
takich samych zasadach jaki inni 
podatnicy korzystają z przepisów 
dotyczących kwoty wolnej od 
podatku, co oznacza, że osoby o 
relatywnie niskich dochodach 
faktycznie podatku nie zapłacą. 

2.  

OSR – ocena 
skutków regulacji  

Trudno zgodzić się z twierdzeniem 
zawartym w OSR cyt. „Należy 
dodatkowo zauważyć, że skutki 
mogą być niższe, bowiem 
zaniechanie poboru podatku 
dochodowego spowoduje, że 
podatnicy otrzymujący ww. 
świadczenia nie tylko wejdą, ale i 
pozostaną na rynku pracy. Ich 
aktywizacja zawodowa przyczyni się 
do uzyskiwania przez nich dochodów 
z pracy zarobkowej 
opodatkowanej podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. 
W dłuższej perspektywie zakłada się, 
iż projektowane zaniechanie 

Opisane skutki związane aktywizacją 
zawodową nastąpią niezależnie od 
tego czy stypendium będzie 
podlegało faktycznemu 
opodatkowaniu czy nie. To 
stypendium, a nie instytucja 
zaniechania poboru podatku jest 
instrumentem aktywizującym. 
Zaniechanie poboru podatku nie 
wpłynie na zwiększenie liczby osób 
korzystających z tego instrumentu.  
Zgodnie z danymi przewidzianymi w 
OSR dochody JST wynikające z 
wprowadzanego rozwiązania 
zostaną pomniejszone o 200 mln. zł. 
Zważywszy na dotychczasowe 
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przełoży się więc 
na zwiększenie dochodów sektora 
finansów publicznych, w tym 
jednostek samorządu 
terytorialnego”.  
 

doświadczenia i praktykę 
kontynuacji raz wprowadzonego 
zaniechania poboru podatku, w 
kolejnych latach (w perspektywie 
10-letniej) negatywne skutki 
finansowe dal samorządów można 
oszacować na najmniej kolejne 400 
mln zł.  
Na końcu pragniemy zauważyć, że 
pomimo pozornego zrównoważenia 
skutków finansowych dla budżetu 
państwa i samorządów w zakresie 
pomniejszenia wpływów z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, 
częściowo beneficjentem 
wprowadzanego zaniechania poboru 
podatku  będzie budżet państwa  
uzyskując wpływy chociażby z 
podatku VAT czy akcyzy. Na taką 
częściową rekompensatę utraconych 
dochodów samorządy liczyć nie 
mogą.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


