


Projekt

Ustawa
z dnia ............. 2003r.

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 2003 o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. Nr 14, poz. 176, z 2000r, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 101,
poz. 1090, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001r. Nr 4, poz. 27,
Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764,, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz.
968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, Nr 125,
poz. 1370, Nr 134, poz. 1509, i z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr
135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515,
Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1691, Nr 240, poz. 2058) wprowadza się następujące zmiany:

- art. 52 w pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w okresie od 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2006r. dochody”.

Ar. 2 Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Proponowana nowelizacja ma na celu przedłużenie o trzy lata zwolnienia
podatkowego dla inwestorów indywidualnych, uczestniczących w publicznym obrocie
papierami wartościowymi – z uwagi na to, że opodatkowanie może pogorszyć kondycję
polskiego rynku kapitałowego, nie przynosząc założonego efektu fiskalnego. Obecna wersja
ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 52 pkt 1 ppkt b zwalnia do końca
2003r. dochody osób fizycznych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, które są
dopuszczone do publicznego obrotu, o ile sprzedaż papierów wartościowych nie jest
przedmiotem działalności gospodarczej.

Jeżeli w terminie do końca 2003r. nie zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące
opodatkowania tej kategorii dochodów, to podobnie jak to już jest obecnie z opodatkowaniem
dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z obrotu papierami wartościowymi, które nie
spełniają warunków zwolnienia określonych w art. 52 pkt 1 ppkt b ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, całość dochodów będzie opodatkowana według zasad
ogólnych (a więc obowiązujących stawek 19, 30 i 40%).

Mając na uwadze rychłą akcesję Polski do Unii Europejskiej powinna zostać
opracowana długookresowa i stabilna polityka podatkowa, zachęcająca obywateli do
oszczędzania i inwestowania na polskim rynku kapitałowym, w interesie rozwoju gospodarki.
Warunki opodatkowania powinny być co najmniej neutralne w porównaniu do
opodatkowania innych sposobów lokowania oszczędności, najlepiej zaś zachęcające Polaków
do oszczędzania w Polsce, w kontekście już poczynionych zmian w prawie dewizowym
(dającym swobodę inwestowania w krajach Unii Europejskiej i krajach OECD). Jest to
szczególnie istotne w sytuacji, gdy w niektórych krajach Unii Europejskiej (np. Luksemburg)
i OECD (np. Szwajcaria) podatki te nie występują lub są na niskim poziomie, co może



powodować odpływ oszczędności polskich obywateli z kraju. Jeżeli przyjąć, że dochody z
inwestycji w publiczne papiery wartościowe mają być opodatkowane, to i tak należy
rozstrzygnąć wiele kwestii o charakterze technicznym (np. kompensowanie strat poniesionych
na inwestycjach itp.). zmiany podatkowe powinny być ogłaszane z dużym wyprzedzeniem,
tak aby inwestorzy mieli czas na dostosowanie do zmienianych warunków. W przypadku
podatku giełdowego, potrzebny jest czas na wprowadzenie stosownych rozwiązań
organizacyjnych i informatycznych po stronie uczestników rynku oraz w organach
skarbowych, co rodzi poważne obciążenia kosztowe.

W związku z powyższym, za w pełni uzasadnione należy uznać przedłużenie
zwolnienia podatkowego na dotychczasowych zasadach na kolejne trzy lata, tj. do końca 2006
roku, co umożliwi:

- skoordynowanie nowego podatku z całościową reformą podatkową, w
szczególności dotyczącą PIT,

- pomyślne dokończenie w Polsce istotnych prywatyzacji z pośrednictwem giełdy
(m.in. TP S.A., PZU S.A., PKO BP, BGŻ, LOT, Ruch S.A., PGNiG S.A.,
Południowy Koncern Energetyczny),

- wejście Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów
Wartościowych w sojusz strategiczny z wybranym ośrodkiem konsolidacji obrotu
papierami wartościowymi,

- lepszą pozycję wyjściową Polski w perspektywie przyjęcia przez Unię Europejską
jednolitych zasad opodatkowania lokat bankowych i dochodów uzyskiwanych na
rynku kapitałowym.

Z uwagi na obecną sytuację polskiego rynku kapitałowego oraz odpływ drobnych
inwestorów, pospieszny akt fiskalizmu, jakim jest podatek giełdowy, może znacząco
pogorszyć kondycję rynku, nie obiecując znaczących wpływów budżetowych.

Przedkładany projekt nowelizacji ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii
Europejskiej, na której terenie stosowane są różnorakie rozwiązania w zakresie
opodatkowania rynku kapitałowego.






