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Oświadczenie złożone przez
Senatora Roberta Dowhana na 38
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sytuacji przedsiębiorców w
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polskiego.
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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Roberta Dowhana
na 38. posiedzeniu Senatu w dniu 17 marca 2022 r., skierowanego do Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego, przekazanego do Ministerstwa Finansów pismem z dnia 22 marca
2022 r. (sygn. BPS/043-38-1557/22), uprzejmie informuję co następuje.
Ministerstwo Finansów pozostaje świadome wyzwań związanych z modyfikacją systemu
podatkowego oraz zasad rozliczenia składki zdrowotnej na skutek wejścia w życie ustawy
z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2105 z późn. zm.). Resort finansów uczestniczy ponadto w pracach nad zmianą
modelu rozliczenia składki na ubezpieczenia zdrowotne.
W rezultacie działań prowadzonych w celu wypracowania korzystnych dla podatników zmian,
dnia 24 marca 2022 r. przedstawiony został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (UD347)1. Zgodnie
z założeniami przedsiębiorcom nierozliczającym podatku według skali podatkowej
przysługiwać będzie między innymi możliwość odliczenia części zapłaconych składek
zdrowotnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dodatkowo, obniżenie
stawki podatku w skali podatkowej z 17% do 12% stanowi dla przedsiębiorców rekompensatę
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likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej. Niższy podatek będzie pobierany zaraz po wejściu w życie
ustawy, już na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12% stawki. Resort
finansów pragnie podkreślić, że ostateczny zysk tej zmiany będzie odczuwalny przy rozliczeniu
podatku dochodowego już za rok bieżący.
Należy również zauważyć, że w ramach konsultacji społecznych, które prowadzone były
od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r., istniała możliwość zapoznania się z projektem ustawy,
uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji oraz zgłoszenia ewentualnych uwag. Dzięki temu,
wypracowanie ostatecznego kształtu przepisów, nastąpiło w porozumieniu ze stroną
społeczną, w tym organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami, księgowymi oraz doradcami
podatkowymi.

Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Artur Soboń
/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

2/2

