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Kiedyplanycięćiograniczenia
ulgmogąwejśćwżycie

Cosięzmieni
jużodnowegoroku
DoSejmutrafiłyjużdwaprojektyustaw.
Zawierają kilka zapowiadanych
wexposépremierazmian,którebezpo-
średnio wpłyną na kondycję przecięt-
nego domowego budżetu.

KONIEC LOKAT JEDNODNIOWYCH
Prawdopodobnie już w pierwszym
kwartale 2012 r. zaczną obowiązywać
przepisy uniemożliwiające omijanie
tzw. podatku Belki. W związku z tymi
zmianami utracą rację bytu tzw. lokaty
jednodniowe,cobędziewynikiemzao-
krąglania w górę do pełnego złotego
przychodu z odsetek od lokat banko-
wych, również w sytuacji, kiedy koń-
cówki kwot przychodu wynosić będą
mniej niż 50 groszy.

Przykład:
Załóżmy, że osiągamy odsetki

od lokaty w wysokości 2,49 zł.

Powprowadzeniuzmianodtejkwoty
będziemy musieli zapłacić 19 proc.
podatku,którywyniesie48gr.

WYŻSZA AKCYZA
Zgodniezzałożeniamiprojektuustawy
okołobudżetowej,jużod1stycznia2012
r.obowiązywaćmająwyższestawkiak-
cyzy na olej napędowy i biopaliwa. Jest
to wynik dostosowania ich wysokości
do regulacji unijnych. Wzrośnie też ak-
cyzana wyrobytytoniowe.Tu branesą

poduwagęrównieżwzględyspołeczne.
WZROST KOSZTÓW PRACY
Trwają prace nad projektem noweliza-
cjiustawyosystemieubezpieczeńspo-
łecznych. Zakłada on - począwszy od 1
marca 2012 r. - podwyżkę o 2 punkty
procentowestawkiubezpieczeniaren-
towego po stronie pracodawcy.

Przykład:
Przyplanowanymna2012r.pozio-

mie płacy minimalnej - 1500 zł - po-
dwyżka oznaczać będzie dla praco-
dawcywzrostskładkirentowejo30zł
miesięcznie.

Zmianyzaplanowane
na2013rok
Charakterprzepisówpodatkowychpo-
woduje, iż na zapowiadane przez pre-
mierawexposézmianywulgachpodat-
kowychjestjużzapóźno,abymogłyone
dotyczyćrozliczeniapodatkowegoskła-

danegow2012r.(czylidotyczącego2011
r.). Zatem, jeśli w ogóle wejdą one w ży-
cie w planowanym obecnie kształcie,
dotyczyćbędądochodu,jakipodatnicy
osiągną w 2012 r.

ULGA INTERNETOWA
W całości zostanie zlikwidowana obo-
wiązującadotychczasulgadlakorzysta-
jących z internetu, pozwalająca na od-
liczenieoddochodukwotynieprzekra-
czającej 760 zł rocznie.

Przykład:
Podatnik z pierwszego progu po-

datkowego, płacący za usługi
internetowe co najmniej 760 zł rocz-
nie, będzie musiał oddać do budżetu
o ok. 140 zł więcej. Natomiast podat-
nik z drugiego progu podatkowego -
ook.240złwięcejniżwcześniej.

ULGA PRORODZINNA
Wramachpolitykiprorodzinnejplano-

wane jest zwiększenie ulgi na trzecie
ikolejnedzieckoo50proc.,przyjedno-
czesnej rezygnacji z ulgi w przypadku
rodzin zamożnych (objętych drugim
progiem podatkowym) z jednym dzie-
ckiem. Planowane zmiany nie dotkną
rodzin z dwójką dzieci.
Analogicznezmianydotyczyćmająwy-
płaty tzw. becikowego.

Przykłady:
1668,06zł-takąkwotębędąmogły

odliczyćzakażdemałoletniedziecko
rodziny,wktórychwychowujesięco
najmniejtrojedzieci.

1112,04 zł - taka kwota dotychcza-
sowejulgiwpłyniedodatkowodobu-
dżetuzkieszenizamożnychrodziców
wychowującychtylkojednodziecko.

KOSZTY PRAW AUTORSKICH
Wyższe 50 proc. koszty przysługiwać
będą podatnikowi jedynie wówczas,
gdy jego dochód z tytułu korzystania
z praw autorskich do utworu, np. jako
artysty, pracownika naukowego czy
twórcy oprogramowania komputero-
wego,nieprzekroczy85tysięcyzłrocz-
nie.

Jakiesąplany
naprzyszłość
Rok 2013 w planach rządu ma być rów-
nież początkiem głębokich zmian pro-
wadzących do włączenia działalności
rolniczej do ogólnego systemu podat-
kowegoorazsystemuubezpieczeńspo-
łecznych. Pierwszym krokiem w tym
kierunku będzie wprowadzenie w go-
spodarstwachrolnychrachunkowości.
Nie sposób nie wspomnieć także o pla-
nowanym-stopniowym-wyrównywa-
niu i wydłużaniu do 67 lat wieku eme-
rytalnego dla kobiet i mężczyzn. Co
cztery miesiące wiek emerytalny ma
byćwydłużanyomiesiąc.I- jakzapew-
nia premier - emerytury będą dzięki
temu wyższe.

Poradnik przygotowany
w ramachwspółpracy
z Kancelarią Radców Prawnych
Hałoń&Kucharski
spółka partnerska wGdańsku

Czywiesz, że...
» Zdaniem BCC, podwyższając
składkę rentową, rząd powinien
jednocześnie obniżyć z 2,45 proc.
do co najmniej 1,3 proc. składkę
na Fundusz Pracy, ponieważ jego
aktywność będzie w 2012 r. -
podobnie jak w roku bieżącym - sil-
nie ograniczona. Nie ma zatem
podstaw do dalszego obciążania
pracodawców składką w dotych-
czasowej wysokości. Fundusz Pracy
jest funduszem celowym, opłaca-
nym przez pracodawców i ustawo-
wo utworzonym na rzecz tworzenia
miejsc pracy i przeciwdziałania
bezrobociu, a nie rezerwą kasową
resortu finansów.
- Przedsiębiorcy nie uchylają się
od solidarnego działania na rzecz

pokonywania zbliżającego się kry-
zysu, jednak propozycja 2-procen-
towego zwiększenia składki rento-
wej po stronie pracodawcy rodzi
groźbę zmniejszania przez nich
stanu zatrudnienia, a tym samym
wpływów podatkowych do deficy-
towego budżetu państwa - uważa
Marek Goliszewski, prezes BCC.
» Rozliczenie podatku za 2011 rok
to najprawdopodobniej przedostat-
nia okazja odliczenia wydatków
na internet. Jednocześnie możli-
wości odliczeń jest znacznie więcej
niż do tej pory - od dochodumożna
też odliczyć korzystanie z przenoś-
negomodemu czy nawet wizytę
w kafejce internetowej - zauważa
Tax Care.

Najbiedniejsi
ucierpią
najmniej -
zapowiedział
Donald Tusk

Witajciewciężkichczasach Gospodarkaifinansepublicznewymuszająradykalnedecyzje

Co nas czeka poreformach rządu?
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Likwidacja ulgi dla rodzin z jednymdzieckiem,odochodzie powyżej 85 tys. zł rocznie, to jeden zpomysłów

Maciej Kucharski,
partner
w Kancelarii
Radców Prawnych
Hałoń&Kucharski
spółka partnerska
w Gdańsku

Proponowana przez rząd - w ramach
reform uzdrawiających finanse pań-
stwa - podwyżka składki na ubezpie-
czenie rentowe o 2 punkty procento-
we, dotknie bezpośrednio pracodaw-
ców. Po zapowiadanych reformach
odprowadzać będą do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych łącznie 6,5
proc. przychodu pracownika, a nie jak
dotąd 4,5 proc. Podwyżka, szczególnie
dotkliwa dla małych i średnich praco-

dawców, działających często na progu
opłacalności, zwiększy koszty pracy,
a to z pewnością wpłynie na jeszcze
silniejszy zwrot tych pracodawców ku
tzw. umowom śmieciowym.
Przyglądając się natomiast planowa-
nym przez rząd zmianom w ulgach
w podatku dochodowym od osób
fizycznych, można zaryzykować
stwierdzenie, iż likwidacja ulgi
internetowej budzi najmniej kontro-
wersji. Przy malejących kosztach
internetu, bezpłatnym dostępie
do sieci oferowanym np. w biurach
lub dużych sieciach handlowych,
straciła ona już niemal swoje pierwot-
ne znaczenie, podobnie jak odpadł
w znacznej mierze cel jej wprowadze-
nia w 2005 r., jakim było upowszech-
nienie internetu. Spory i odmienne

oceny budzi już natomiast likwidacja
ulgi prorodzinnej, gdyż (żeby wspom-
nieć tu choćby słowa prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego) „polityka
rodzinna nie może być traktowana
jako źródło oszczędności”, a sama
zmiana w obszarze podatków osobi-
stych wydaje się być niewystarczająca,
aby zachęcić Polaków do wzrostu
dzietności. Podobnie trudno jest
o jednoznaczną ocenę planów wydłu-
żenia i zrównania wieku emerytalne-
go kobiet i mężczyzn. Wydłużenie
aktywności zawodowej to z jednej
strony wyższe emerytury i lepsze
wykorzystanie zasobów ludzkich, ale
też większe ryzyko bezrobocia w gru-
pie wiekowej 50+, a z drugiej strony -
odpowiedź na niż demograficzny
i starzenie się społeczeństwa.

Cotaknaprawdękryjesięwzapowiedziachrządu

Choćświatowykryzysgospodarczyjak
dotądniecoomijaPolskę,itaknegatyw-
nie odbija się na naszych finansach.
Rządwprowadzaplanobniżekdeficytu
i zadłużenia państwa. Niestety sięgnie
przytymdokieszeniPolaków.Likwida-
cji z biegiem kolejnych lat ulegną ulgi
podatkowe, kwotowo waloryzowane
będą emerytury, wydłużony zostanie
okrespracy,najwięcejzarabiającystracą
ulgęprorodzinnąimożliwośćkorzysta-
nia z 50 proc. kosztów uzyskania przy-
chodu.
Naszczęścieniewzrosnąstawkipodat-
kowePITiCIT,aleniestetywzrośnieak-
cyza na wyroby tytoniowe i olej napę-
dowy. Cena litra tego paliwa może
od nowego roku skokowo wzrosnąć
o ok. 20 gr. Odbije się to niekorzystnie
na kosztach transportu, a co za tym
idzie,wpłynienawzrostcenwielupro-
duktów i usług.
Całyczas„wisi”jeszczenadkonsumen-
tami groźba podwyżki podatku VAT.
Staniesiętak, jeśliwtymrokuzadłuże-
nie państwa przekroczy poziom 55
proc. Produktu Krajowego Brutto.

JacekKlein


