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Stanowisko Zarządu UMP w spľawie wpľowadzenia
mechanizmu ľekompensaty z tytułu podwyższenia
kwoty wolnej od podatku
Zwiększenie w 2017 r. kwoty dochodu wolnej od opodatkowania do 8 tys. zł, spowoduje
obniżenie dochodów z PIT o ok. Ż0% we wszystkich jednostkach samoľządu terytorialnego
już od pieľwszego miesiąca obowiązywania kwoty wolnej w nowej wysokości.

Dla

przeciwdziałania negatywnym skutkom konieczne jest wpľowadzenie mechanizmu
rekompensaty wyrównującego jednostkom samoľządu teľytoľialnego ubýek dochodów dla utrzymania
ich zdolności finansowej do pełnej realizacji zadań na doýchczasowym poziomie mając na uwadze
ľównież Ývymóg spełnienia ustawowych wskaźników ostľożnościowych,w ým doĘczących
zrőwnowaŻenia dziaŁa|ności bieżącej - wydatki bieżące nie mogą byé vĺyższeniż dochody bieżące
- oľaz spełnianie limitów obsługidługupowiązanychzpoziomemnadwyżki bieżącej.
Zľekompensowanie ubytku

W

dochodach

z PIT przy

podniesieniu kwoty wolnej

do 8 tys. zł w roku wymaga zwiększenia udziałőw sektora samorządowego w podziale dochodów budżetu
państwa z PIT o 9,l8 p'p., tj' z 49,64%o do poziomu 58,82%0, w ým:

w częScl gmlnneJ o
w częścipowiatowej o
w częściwojewódzkiej o

6,99 p.p.,tj. 237,79%o do poziomu 44,78Yo,
1,90 p.p., tj. zl0,25Yo do poziomu lz,Isyo,
0,30 p'p., tj. z l,600Á do poziomu l,90yo'

Pełne skutki podwyższenia kwoty dochodu wolnej od opodatkowania ujawnią się ostatecznie
po pięciu latach funkcjonowania systemu. Pieľwszy etap podsumowania skutków finansowych nastąpió
powinien po dwóch |atach, gdyż w efekcie zmieni się faktyczny udział poszczególnych jednostek

samoľządu teľytoľiainego w podzia|e dochodów budżetu państwa z PIT oraz wpĘnie to na zmiany
wysokościśľodkówotrzymywanych w ramach częściwyrównawczej i ľównoważącej subwencji ogólnej.

wolnej od opodatkowania z uwagi na skutki polegające na kolejnej korekcie częściwyrównawczej
jak i równoważącej subwencji ogólnej.
Natomiast ciągłe podnoszenie kwoty wolnej od opodatkowania do kwoý łącznie 8 ýs. zł
w okľesie do 202l roku w miejsce jednorazowego zwiększenia w efekcie pľryniesie ten sam negatywny
skutek dla finansów sektora samorządowego wymagający ostatęcznie tego samego mechanizmu
rekompensującego poprzez odpowiednie zwiększenie udziałőw jednostek samorządu terytoľialnego
w PIT z tym tylko' że negatywne skutki zmian rozłożenie zostaną w czasie a w związku z Ęm

także mechanizm ľekompensowania jednostkom samorządu terýorialnego będzie móý zakładać,
stopniowe, tj. rozłoŻone w czasie rekompensowanie ubýku dochodów.
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