DANE PODMJOTU WNOSZĄCEGO PETYCJĘ
Imię i nazwisko/nazwa
Miejsce
zamieszkania/siedziba
Adres do
korespondencji
Adres e-mail
(w przypadku petycji
składanych drogą
e!ektronjczna)
Je:::eli podmiotem składającym petycję jest grupa podmiotów (np. organizacji, osób fizycznych) na/ety wska::ać
osobęje repre=emujqcq ara= podać imię i na::wisko/na=wę oraz miejsce zamieszkania/sied=żbę ka:::dego = nich

DANE PODMIOTU TRZECIEGO, W KTÓREGO INTERESIE SKŁADANA JEST PETYCJA
Imię i nazwisko/nazwa

J/W

Miejsce
J/W
zamieszkania/siedziba
Adres do
J/W
korespondencji/adres
poczty elektronicznej
Uwaga! Wymagane jest dołąc-:::enie do petycji =gody podmiotu tr::eciego na jej ::lo::enie. Podmiot,
w którego interesie składana jest petycja, mofe wyra::ić te:: ::godę na ujawnienie jego imienia
i na::,viska/na::wy na stronie internetowej podmiotu ro=patrujqcego petycję

INFORMACJE DOTYCZĄCE PETYCJI
Adresat petycji
Tytuł petycji

Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Rewaloryzacja progu dochodowego dla podatku PIT - 32%

Akt prawa, w którym
Podatek dochodowy od osób fizycznych
postulowana jest zmiana

Wnioskuje o rewaloryzacje progu dochodowego dla podatku PIT,
od ktorego ma zastosowanie stawka 32% do poziomu 3 krotnosci aktualnej
Treść petycji

sredniej pensji krajowej (zgodnie z oryginalnym zalozeniem podczas
ustalania niniejszego progu) oraz o ustawowe zapisanje mechanizmu
rewaloryzacji tak aby był ciagle utrzymany wanmek 3 krotnosci sredniej
pensji krajowej.

Kiedy w roku 2009 została ustalona stawka 32% jak rowniez prog od
ktorego ma zastosowanie, kwota dochodu 85528 złotych stanowiła
3 krotnosc sredniej pensji krajowej, natomiast w roku 2019 kwota
85528 złotych stanowila juz tylko 1,5 krotnosc sredniej pensji krajowej.
Uzasadnienie

Od roku 2009 do dnia obecnego (czyli przez ponad 10 lat) prog dochodowy
nie był ani jeden raz rewaloryzowany (pomimo coroczengo wzrostu
sredniej pensji).
Chciałbym aby trud i czas jaki wlozylem i jaki poswiecilem w swoje
wyksztalcenie, aby ciezka i uczciwa praca były docenione przez
Panstwo Polskie poprzez zrewaloryzowane (urealnione) progi
podatku dochodowego PIT dla skali 32%.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu
rozpatrującego petycję mojego imienia i nazwiska/nazwy, imienia i nazwiska/nazwy
reprezentowanego podmiotu/podmiotów*
*niewłaściwe skreślić

Po}yis wnoszącego petycję
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