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Treść uwagi (propozycja zmian)

Związek Powiatów Polskich
negatywnie ocenia projekt ustawy,
z uwagi na negatywne skutki
finansowe dla budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, w
szczególności spowodowanej
brakiem rekompensaty ubytku
dochodów JST.

Uzasadnienie uwagi

Nie kwestionując samej idei
wprowadzania zmian podatkowych
polegających na podwyższeniu kwoty
wolnej od podatku czy zmniejszenia
stawki podatku dochodowego w I progu
podatkowym, wskazujemy, że takie
zmiany winny być jednak wprowadzane z
uwzględnieniem sytuacji finansowej
jednostek samorządu terytorialnego. Nie
zaprzeczamy, że nominalnie dochody z
PIT na przestrzeni ostatnich lat rosną.
Wnika to jednak nie tyle z uszczelnienia
systemu poboru tego podatku a z
wzrastających wysokości wynagrodzeń. Z
kolei wzrost wynagrodzeń po stronie
pracowników skutkuje równocześnie
wzrostem kosztów pracy oraz cen
zamówień publicznych w sektorze
samorządowym, co projektodawca
zupełnie pomija.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Samorządy ponoszą również koszty
decyzji podejmowanych na poziomie
centralnym dotyczących niektórych zadań
publicznych realizowanych przez
samorządy, na które nie przewidziano
adekwatnych środków finansowych ze
źródeł dedykowanych na sfinansowanie
tych zadań (podwyżki w sektorze ochrony
zdrowia i edukacji).
Ponadto zmiana w naszej ocenie odniesie
tylko pozornie pozytywny skutek dla
obywateli. Należy zaznaczyć, że gminy
będą miały pewne możliwości
ograniczenia negatywnych skutków
finansowych poprzez podniesienie
podatków i opłat lokalnych lub
podniesienie opłat za korzystania z
infrastruktury komunalnej (np. sportowej
czy transportowej). Będą to działania
konieczne żeby utrzymać odpowiedni
poziom świadczenia usług publicznych.
Takiej możliwości nie będą miały powiaty
ziemskie, które maja ograniczone
możliwości pozyskania dochodów
własnych.
Ponownie podnosimy kwestię, że gdyby
samorządy miały udział w podatku od
towarów i usług (co pozwoliłoby
przynajmniej odzyskać część utraconych
dochodów w związku z potencjalnie
zwiększoną konsumpcją) to zmiany w
podatkach dochodowych byłby z
pewnością inaczej przez nas oceniane.
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