OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
OPZZ krytycznie o rządowej wersji podniesienia kwoty wolnej od podatku
Premier Beata Szydło obiecała Polkom i Polakom, że w czasie pierwszych stu dni rządów Prawa i
Sprawiedliwości kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 8 000 złotych. Niestety rząd
wciąż nie przedstawił projektu regulacji w tej sprawie, a uchwalona w ekspresowym tempie przez
Sejm – na wniosek posłów PiS – ustawa nie zawiera przepisów realizujących zobowiązanie
premier. Społeczeństwo zostało kolejny raz oszukane przez rządzących. Co więcej, wprowadzając
w pośpiechu ustawę, parlament naruszył zasady poprawnej legislacji oraz złamał reguły dialogu
społecznego. Rada Dialogu Społecznego i partnerzy społeczni nie mieli bowiem możliwości
wypowiedzenia się w sprawie nowelizacji prawa podatkowego, która dotyczy prawie 25 mln
podatników.
Ustanowienie kwoty wolnej w wysokości 6600 zł jest rozwiązaniem pozornym i głównie
propagandowym. Formalnie realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. nakazujący
podniesie kwoty wolnej do wysokości co najmniej minimum egzystencji, ale w rzeczywistości
poprawia sytuację dochodową niewielkiej grupy obywateli. Zmniejszenie podatków odczują
jedynie osoby, którzy zarobią do 6600 zł lub których roczna podstawa opodatkowania mieści się w
przedziale pomiędzy 6600 zł a 11000 zł (co oznacza miesięczny dochód między 550 zł a 917 zł).
Będą to głównie osoby dorabiające, pracujące dorywczo, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na
podstawie umowy zlecenia lub o dzieło, otrzymujący rentę socjalną a także mikroprzedsiębiorcy.
Czy w ten sposób rząd chce promować stabilne formy zatrudnienia i zmniejszać opodatkowanie
pracy? Pozostali podatnicy nic nie zyskają lub wręcz stracą, tymczasem pani premier
zapowiedziała, że „dobrą zmianę" odczują wszyscy. Tak się jednak nie stanie. Jednocześnie, wbrew
obietnicom wyborczym, rząd komplikuje prawo podatkowe zamiast je upraszczać.
Szczególnie pokrzywdzeni przez nowe prawo są pracownicy etatowi, a także emeryci. Nawet
osoby, które otrzymają w 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2000 zł nie
skorzystają z wyższej kwoty wolnej. Dla podatników z dochodem rocznym od 11000 zł do 85528 zł
rząd utrzymał zamrożenie obecnej, bardzo niskiej kwoty wolnej (3091 zł). Uwzględniając, że od
wielu lat nie zmieniły się pracownicze koszty uzyskania przychodu, należy stwierdzić, że nowe
prawo nie poprawi kondycji finansowej pracowników. W tej sytuacji Ogólnopolskie Porozumienie
Związków Zawodowych oczekuje od strony rządowej wypełnienia obietnic wyborczych poprzez
zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 8000 zł.
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