Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
Uprzejmie proszę o zgłoszenie poprawki, która zmieni potraktowanie w ustawie podatkowej
Polskiego Ładu emerytów ze świadczeniami powyżej ok. 4920zł/mc brutto. Zostaliśmy
uznani za krezusów, których nalezy dodatkowo obciążyć daninami, choć wysokość naszego
świadczenia jest o ok. 1000zł brutto niższa od średniej płacy krajowej. W dodatku, zostaliśmy
jako jedyni tak potraktowani. Osoby zatrudnione, do kwoty ponad 11000zł/mc brutto uznane
zostały za klasę średnią i przyznano im przynajmniej neutralność podatkową, my natomiast,
już przy kwocie ok. 5000zł kim jesteśmy ? KLASĄ WYŻSZĄ ??? Bogaczami, którzy „na
rękę” otrzymują ok. 4000zł emerytury ? Krezusami w czasach szalejącej drożyzny ? Mamy w
przyszłości tracić na obecnej wysokości świadczenia oraz na przyszłych waloryzacjach i 13tej emeryturze w stosunku do stanu obecnego. Straty netto będą z roku na rok narastać, wraz
ze wzrostem emerytury brutto. Perfidia tego rozwiązania w Polskim Ładzie jest niebywała.
Czym zawiniliśmy ? Pracą ponad 40 lat, długoletnim opłacaniem podatku PIT i składek do
ZUS w niemałej wysokości i nadal, już na emeryturze, opłacaniem stosunkowo wysokich podatku PIT i składek NFZ w wysokości łącznej ponad 1000zł/mc ? Dlaczego potraktowano
nas tak niesprawiedliwie ? To, że jest nas kilka procent nie oznacza, że możemy być
poniewierani, karani i dyskryminowani, szczególnie w podeszłym wieku i życiu z wieloma
chorobami i dolegliwościami. Zapewne Pan Senator, doskonale wie, o co chodzi i jak
oszukano emerytów, wykorzystując łatwowierność i chwilowe korzyści, gdyż nie tylko nam,
„bogaczom” zgotowano taki los. W kolejnych latach, również osoby z emeryturami niższymi
stopniowo tracić będą profity podatkowe, gdyż każda złotówka ponad 2500zł/mc brutto
obłożona będzie daninami 26% zamiast obecnych 18%. A takich złotówek będzie przybywało
z roku na rok. Profity będą maleć, aż zastąpione zostaną stratami. Dlatego prosimy, na
posiedzeniu Komisji , o wprowadzenie odpowiednich poprawek do ustawy - zapewniających
wszystkim emerytom przynajmniej neutralność podatkową. I to zarówno w przyszłym roku,
jak i w nastepnych. List ten jest w imieniu nie tylko moim, ale również licznych innych osób,
z którymi kontaktowałem się w tej sprawie.
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