Stanowisko koła Wolni i Solidarni do sprawozdania poselskich projektów
ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług druk nr 2418,
druk nr 2433, druk nr 2451, druk nr 2519. (tekst niewygłoszony).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec
poselskich projektów ustaw dotyczących obniżenia obowiązującej stawki VAT.
Proponowane nowele przewidują ujednolicenie stawki VAT na poziomie 5%
na wszystkie artykuły spożywcze i żywnościowe, obniżenie stawki VAT do 5% na
ubranka i obuwie dziecięce, a także powrót do stawek VAT 22% i 7%, które
obowiązywały przed 8 laty i które - jak twierdziła ówczesna władza - były
podniesione ˝najwyżej na 3 lata˝.
Należy zacząć od tego, że opozycja składając tego typu projekty, wreszcie
przyznaje, że obecny stan naszej gospodarki jest dobry. Uznaję to za zmianę na
plus. Mam nadzieję, że jest to dla nich pierwszy krok do tego, by rozpocząć
merytoryczną rozmowę z rządem o tym, czego oczekują Polacy i jak można to
zrealizować.
Jestem przekonana, że obniżenie stawki podatku VAT wpisuje się w te
oczekiwania. Co więcej, jestem również przekonana, że widzi to także koalicja
rządząca, która taką zmianę głosiła jako jeden ze swoich postulatów
wyborczych.
Inną kwestią jest jednak, czy w obliczu obecnych uwarunkowań ta zmiana
przysłuży się państwu polskiemu i jego obywatelom. Wszyscy widzimy, jak
wiele się zmieniło od czasu objęcia rządów przez Zjednoczoną Prawicę.
Obowiązujące już od 2 lat 500+, darmowe leki dla seniorów, obniżenie wieku
emerytalnego to tylko niektóre już zrealizowane obietnice, które w znaczący

sposób obciążają nasz budżet, a w najbliższych planach są również inne, jak
tzw. piątka Morawieckiego, czyli ponowne obniżenie podatku CIT dla małych
firm, który najpierw był obniżony z 19% do 15%, a teraz do 9%, wprowadzenie
małego ZUS-u naliczanego proporcjonalnie do przychodów, wyprawka 300 zł
dla każdego ucznia, nowy fundusz budowy dróg lokalnych oraz program
˝Dostępność+˝, którego celem będzie m.in. likwidacja architektonicznych
barier w przestrzeni publicznej. Wszystkie te zmiany służą podniesieniu
warunków życia Polaków i polskich rodzin.
Te rozwiązania są możliwe do wprowadzania również dzięki podatkom,
dlatego uważam, że ich ewentualne obniżenie wymaga dłuższej dyskusji,
określenia priorytetów oraz bardzo dokładnych szacunków. Jak wielokrotnie
było wspominane w tej Izbie, ˝budżet nie jest z gumy˝.
Koło Poselskie Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem
nad wszystkimi projektami. Należy jednak zaznaczyć, że o ile zdaję sobie sprawę
z niemożliwości wprowadzenia wszystkich zmian, o tyle liczę, że szczególnie
pochylimy się nad obniżeniem podatku VAT na obuwie i ubranka dziecięce.
Moim zdaniem byłaby to zmiana, która wpisując się w prowadzoną politykę
prorodzinną rządu, stanowiłaby kolejną pomoc dla rodzin i zachęcałaby do
rodzicielstwa. W obliczu obecnych tendencji demograficznych wszelkie tego
typu działania uważam za niezwykle pożądane.

