
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 78. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 lipca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian 

w systemie opłat podatkowych Rzeczypospolitej Polskiej. W swoich rozmowach z ministrem Rostowskim 

wielokrotnie podejmowałem temat podatków w naszym kraju. Obecnie, przed wyborami stało się to tematem 

głównym i bardzo medialnym. Rząd wielokrotnie zapewniał o zniesieniu niektórych podatków, a przede 

wszystkim – o ich zmniejszeniu. Jeśli chodzi o podatek od lokat, to, mimo że dzisiaj ich oprocentowanie dalej 

jest znikome, został on utrzymany. Dotyczy on w większości obywateli, którzy nigdzie nie inwestują, a od-

kładane pieniądze lokują jedynie w bankach. Pieniądze raz opodatkowane trafiają na lokatę, z której też po-

bierany jest podatek. Zmniejszenie podatków jest bardzo odważnym krokiem, porównywalnym do wejścia na 

rynek nowej firmy. 

Nie dziwi fakt, że firmy wykorzystują luki prawne lub po prostu „uciekają” tam, gdzie koszty są niższe. 

Tak będzie dopóki nie wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom wielu Polakom, dając im m.in. możliwość swo-

bodnego zakładania firm w całej Unii Europejskiej. Przykładem jest tu też zaporowa i jedna z najdroższych 

na naszym kontynencie akcyza na samochody o pojemności powyżej 2000 dm
3
. Tak wysokiej opłaty akcy-

zowej w tym zakresie nie ma prawie nigdzie w Europie, dlatego, jak wynika z wyliczeń audytorów, prawie 

70% samochodów rejestrowanych jest za polską granicą. Kolejny podatek – CIT. Głównym płatnikiem są tu 

spółki Skarbu Państwa, państwo nalicza i pobiera podatek. Przedsiębiorcy zaś zakładają spółki komandytowe 

czy komandytowo-akcyjne, modne agencje PR czy też w ostateczności działalności jednoosobowe, bo skoro 

sp. z o.o. musi płacić 10% podatku, a dodatkowo od wypłaty zysku musi zapłacić 19%, co daje razem 39%, 

to nie jest zaskakujący fakt, że przedsiębiorcy chcą te koszty omijać. Takie dysproporcje podatkowe wręcz 

zmuszają firmy do szukania takich rozwiązań, by generować jak największe zyski, a nie straty. Obecnie dwie 

firmy, jedna komandytowa i druga, będąca sp. z o.o., nawet nie mogą konkurować, ponieważ na starcie sp. 

z o.o. jest obciążona wyższym podatkiem. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby ujednolicenie podatków 

w Polsce, a przede wszystkim zmniejszenie skali opodatkowania, tak aby to do Polski trafiły pieniądze z po-

datków, aby w Polsce rejestrowały się firmy z zagranicy lub rejestrowały się samochody i od nich opłacany 

był VAT, czy też składka ubezpieczeniowa? 

Jako przedsiębiorca z wieloletnim stażem, zrzeszony w konfederacji „Lewiatan”, Organizacji Pracodaw-

ców Ziemi Lubuskiej oraz Business Centre Club, uważam, że zrównanie szans, obniżenie stawek podatko-

wych czy obniżenie lub zlikwidowanie akcyzy na samochody przyczyni się do wzrostu gospodarczego, 

a przede wszystkim ludzie nie będą musieli uciekać z własnego kraju z rejestracją przedsiębiorstw czy samo-

chodów. Chętnie służę pomocą i przykładami rozwiązań z innych krajów. Uważam, że w tym stanie rzeczy 

działania w przedstawionym zakresie są konieczne i uzasadnione. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




