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LOS PIT W RĘKACH SENATORÓW!
Jutro Senat zdecyduje, czy i kiedy wejdą w życie zmiany w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Celem ustawy jest nałożenie obligatoryjności
obliczania rocznego zeznania podatkowego przez płatnika. Konfederacja
Pracodawców Polskich, po raz kolejny wyraża swoje zdecydowanie negatywne
stanowisko wobec tego rozwiązania jako niekorzystnego dla reprezentowanych
pracodawców, powodującego nieścisłości w systemie podatkowym, oraz
nakładającego dodatkowe nieuzasadnione obowiązki na podatników pobierających
wynagrodzenie z więcej niż jednego źródła, lub chcących rozliczać się samodzielnie.
- Uważamy, że ustawa ta jest zła zarówno dla płatników jak i podatników. Ci pierwsi poniosą
koszty zmiany, a drudzy mogą stracić przywileje podatkowe w przypadku, kiedy nie złożą
stosownej deklaracji w określonym ustawą terminie – mówi ekspert KPP, Adam Ambrozik.
Konfederacja sporządziła raport, w którym nasi eksperci szacują, że po wejściu w życie
przepisu o obligatoryjności obliczania rocznego zeznania podatkowego przez płatnika,
przynajmniej 11,8 mln podatników będzie zobowiązana do spełnienia dodatkowych
obowiązków biurokratycznych oraz taką samą liczbę deklaracji płatnicy będą musieli przyjąć i
zarchiwizować…

Chcąc lepiej zobrazować koszty zmian proponowanych w sposobie rozliczania podatku dochodowego
od osób fizycznych, Konfederacja Pracodawców Polskich sporządziła prostą symulację:
WYNAGRODZENIE…

•

Dzisiaj, za sporządzenie rozliczenia płatnik otrzymuje 0,3% kwoty pobranych podatków. Przy
założeniu średniego wynagrodzenia na poziomie 3 tys. zł, daje to podatek w skali roku na
poziomie ok. 6840 zł. Oznacza to, że pracodawca otrzymuje – 20,52 zł od rozliczonej osoby.

•

Proponowane zmiany przewidują nową stawkę wynagrodzenia w wysokości 0,35% kwoty
pobranych podatków - w przypadku płatników sporządzających roczne obliczenie podatku, da
to nominalnie – 23,94 zł. A więc płatnik otrzyma 3,42 zł więcej (może liczyć na swoisty
dodatek, jeśli sporządzi roczne obliczenie przesłane za pomocą środka komunikacji
elektronicznej. Wtedy będzie to 0,4 % podstawy wymiaru składki, co da nominalnie – 27,36 zł.
W tej wersji płatnik otrzyma za każdego pracownika 6,84 zł więcej).

… A KOSZTY NOWYCH ROZWIĄZAŃ

•

Ceny rynkowe dla obsługi księgowo-rachunkowej na rynku wynoszą od 25 – 40 zł. Cena
przygotowania rocznego zeznania podatkowego waha się w granicach 50 – 60 zł.
Sumarycznie obsługa księgowo – rachunkowa oraz dokonanie rocznego zeznania
podatkowego PIT-40 za jednego pracownika kosztuje więc dziś ok. 85 zł.
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•

Oznacza to, że w wyniku przeprowadzenia nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja Podatkowa płatnik zapłaci za rozliczenie każdego
pracownika ok. 55 zł.

W przypadku np. Poczt Polskiej, zatrudniającej ponad 100 tys. pracowników, oznacza to podniesienie
kosztów administracyjnych o ponad. 5,5 mln zł. Należy do tego doliczyć także koszty obsługi
archiwum oświadczeń pracowników chcących rozliczyć się samodzielnie. Opierając się na tym samym
przykładzie należy zaznaczyć, iż część pracowników wykaże więcej niż jedno źródło dochodu, co nie
oznacza zmniejszenia kosztów obsługi tych pracowników, gdyż zamiast sporządzenia deklaracji PIT40 płatnik będzie zobowiązany sporządzić PIT-11 oraz przyjąć i zarchiwizować oświadczenie woli o
samodzielnym rozliczeniu podatników.

INNE, CIEKAWE LICZBY…
(dane pochodzą z informacji dotyczącej rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za
2008 r. znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)
Dzisiaj, na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, istnieje możliwość, aby
pracodawca dokonał obliczenia podatku w imieniu pracownika. Warunkiem jest jednak złożenie
stosownej deklaracji płatnikowi przez podatnika w terminie do 15 stycznia (i dodatkowo spełnienia
warunków: posiadania jednego miejsca pracy oraz nie uwzględniania żadnej ulgi).
W zeszłym roku 6 716 639 osób spełniało wymagania umożliwiające dokonania obliczenia rocznego
zeznania podatkowego przez płatnika (posiadali jedno źródło dochodów), jednak skorzystało z tego
tylko 441 068 osób…
•

18 737 173 rozliczyło się bezpośrednio w urzędzie skarbowym

•

6 010 102 zostało rozliczonych przez Organy Rentowe

(Najbardziej popularną preferencją było łączne opodatkowanie dochodów małżonków. Skorzystały z
niej 9 901 352 osoby, co daje 40% całości).
Przyjmując, iż grupa osób mających jedno źródło dochodu jest reprezentatywną grupą w całej
populacji, można szacować, iż 4,02 mln osób będzie podlegało obowiązkowi obliczenia
podatku przez płatnika. Od tej liczby należy odjąć trudną do oszacowania ilość osób, które w
okresie zeszłego roku podatkowego zmieniły miejsce pracy lub skorzystały z ulgi innej niż
przewidzianej w nowelizacji. Można szacować, iż będzie to ok. 5%, co oznacza, że potencjalnie
z ułatwienia będzie mogło skorzystać ok. 4,0 mln ludzi.

Przeanalizujmy też, ilu podatników zostanie zobowiązanych do złożenia informacji o samodzielnym
obliczaniu podatku.
8,9 mln osób ma więcej niż jedno źródło dochodu, a ok. 2,9 mln osób mających jedno źródło dochodu
jest opodatkowana łącznie z małżonkiem, korzysta z ulgi innej niż przewidziana w ustawie lub zmieniło
miejsce zatrudnienia. Sumarycznie więc, otrzymujemy liczbę 11,8 mln osób, które będą zobowiązane
do złożenia odpowiedniego oświadczenia przynajmniej jednemu pracodawcy. Możemy zatem
wnioskować, że przynajmniej 12,4 mln podatników będzie zobowiązana do spełnienia dodatkowych
obowiązków biurokratycznych oraz taka sama liczba płatników będzie musiała przyjąć i zarchiwizować
deklaracje. Na dodatek, podatnicy, którzy w dniu 15 stycznia będą pozostawać w dwóch lub więcej
stosunkach zatrudnienia, zostaną zobowiązani do złożenia oświadczenia w każdym miejscu pracy.
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Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce.
Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln
pracowników. 85 proc. z nich to firmy prywatne, a 15 proc. należy do Skarbu Państwa. Konfederacja
jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i w Europie, reprezentuje stronę pracodawców w
Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. Prezydentem KPP jest Andrzej
Malinowski. Z inicjatywy KPP, powstało m.in. Centrum Monitoringu Legislacji – pierwsze w Polsce
forum, pozwalające śledzić proces legislacyjny na każdym etapie oraz umożliwiające przedsiębiorcom
wpływ na kształt i jakość stanowionego prawa (www.cml.kpp.org.pl). KPP powołało również
Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy, w ramach którego prowadzony jest wielowymiarowy,
rzetelny i systematyczny monitoring regionalnych rynków pracy w Polsce, z uwzględnieniem potrzeb i
oczekiwań pracodawców (www.obserwatorium.kpp.org.pl).
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