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    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu koła Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie poselskiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

    Procedowany projekt ustawy znosi ograniczenie w kwocie 42 764 zł dla stosowania 50% 

kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. 

    Od 2013 r. środowiska twórcze ponoszą wyższe koszty podatków m.in. z tytułu 

przeniesienia prawa własności wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku 

towarowego lub wzoru zdobniczego, a także praw autorskich oraz praw pokrewnych przez 

artystów wykonawców. Grono osób objętych tym podatkiem to często ludzie wnoszący wiele 

innowacji, rozpoznawalni w Polsce i na świecie. 

    W aktualnym stanie prawnym realna stawka podatku PIT dla twórców od przychodu do 

kwoty 85 528 zł rocznie wynosi 9%, natomiast przychody powyżej tej kwoty objęte są 

efektywną stawką PIT w wysokości 32%. Takie opodatkowanie jest dyskryminujące i tak 

naprawdę sprawia, że twórcy częściowo uiszczają podatek od kwoty przychodu, a nie 

dochodu. 

    Proponowana w projekcie zmiana ma służyć polepszeniu sytuacji twórców i ma zachęcić 

ich do prowadzenia tego typu działalności. 

    Zgadzam się, że taki model zmian może przyczynić się do polepszenia sytuacji wielu osób 

wykonujących zawody artystyczne bądź naukowców. 

    Idea samego projektu, by wspierać innowacyjność w Polsce, jest mi niezwykle bliska. Takie 

założenia wynikają z planu premiera Morawieckiego, który wielokrotnie mówił, że państwo 

musi wspierać innowacyjność i gospodarkę innowacyjną. Jednak trzeba podkreślić, że mimo 

iż projekt wspiera działania rozwojowe i badawcze w Polsce poprzez obniżenie podatków, to 

nie zabezpiecza innych interesów kraju. Bardzo lakonicznie potraktowane są rekompensaty 

za utratę podatku PIT dla samorządów i budżetu centralnego. Obawiam się, że wejście tego 

projektu w życie ze względu na deficyt budżetowy i budżet, jakim dysponuje minister 

finansów, jest niemożliwe. Być może projekt po wprowadzeniu korekty i zaproponowaniu 



rozwiązań dla uzyskania dochodów przez samorządy z innego źródła będzie możliwy do 

uchwalenia. 

    Koło Poselskie Wolni i Solidarni w sprawie omawianego projektu ustawy odda głos 

wstrzymujący. 

 


