Waľszawa, 2I marca 2018

ľ.

Stanowĺsko Unii Metropolĺi Polskĺch
w sprawie zmian w systemĺe podatków i opłat lokalnych
orazw ustawie o finansach publicznych
W efekcie wieloletniej dyskusji z udziałem Komisji Skarbników Miast UMP, przedstawicieli

innych organizacjí samorządowych
Finansów RP poniższe postulaty.

A.

i

ekspertów, Unia Metľopolii Polskich kieruje do Ministra

Proponowane zmĺanv w svstemie podatków i opłat lokalnych

A1. Likwidacja ustawowych zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych
i wpľowadzenie możliwościstosowania takich ulg - zgodnie z prowadzoną polityką
osiedleńczą - przez organy stanowiące jednostek samorządu terýoľialnego (JST). Do czasu
likwidacji ustawowych zwolnień i ulg naleŻy wpľowadzió obowiązek kuŻďorazowej
nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zatrzymując proces uchwalania nowych
zwolnień i ulg w innych ustawach prawa mateľialnego'

AŻ. Zastąpienie podatku ľolnego i leśnegopodatkiem od nieruchomościo obniżonej stawce dla
gruntów rolnych, z zastrzeŻeniem, że obniżona stawka nie dotyczy gľuntów będących w
posiadaniu pľzedsiębioľcy lub podmiotu prowadzącego dziaŁalnośó gospodarczą i niezajętego
na działalĺośórolniczą. Wprowadzenie takiej zmiany ujednolici system deklaľacji i poboru
podatku od nieľuchomości.Dodatkowo naleŻy wprowadzió możliwośćdoľęczania decyzji
ustalających wysokość,zobowtązania tylko jednemu z małżoĺlków(chyba że w aktach
podatkowych zostanie złoŻone v,ryruźĺezastrzeŻenie w zakĺesie obowiązku doręczanía
deklaracji każdemu z małŻonkőw osobno), przy czym ĺależyutrzymaó ich solidaľną
odpowiedzialnośó.
Wprowadzenie takiej możliwościspowoduje koniecznośó zmiany art. 92 $ 2 ustawy
, z dnia 29 sierpnia 1997 roku, ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2017 poz. 20I z pőźn. zm.)
popÍzez r ozszęrzenie vłyłączeniaw zakľesie stosowan ia art. 92 $ l )
A3. Zdefiniowanie autonomicznej definicji pojęcia ,,budowla'' w pľzepisach prawa podatkowego i
powiązanie jej z Klasyfikacją Środków Tľwałych.

A4. Docelowo likwidacja obowiązku wydawania decyzji podatkowych
infoľmacji podatkowych _ tak jak w pľzypadku osób prawnych'

B.

na Ízecz składania

Pľoponowane kieľunki zmĺan aľt. 243 ustawv o fĺnansach publicznvch

Zmiaĺy mają na celu:
zwiększenie efektywnościwykorzystania śľodkówz

-

UE ptzez jednostki samoľządu
peľspektyvły
teľytoľialnego w ľamach
2014-2020 i kolejnych tj: po ľoku 2020,
dostosowanie limitów obsługi spłaty długu đorzeczywistej zdolności kĺedytowej jednostki,
eliminacje błędów defoľmujących wskaŹnik limitujący spłaty długu.

-

B1. Pľoponowany nowy zapis ĺndywidualnego wskaźnika zadłużenia JST w art.243 ustawy
o Íinansach publicznych
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Gdzie poszczególne symbole oznaczają:
R

_

planowana na ľok budżetowy łączna kwota spłat ľat kľedytów, poŻyczek oraz wykupów papierów
waľtościowych,

I

-

o

Db-

planowane łączne odsetki' opłaty i pľowizje od kľedytów i pożyczek oľaz odsetki, opłaty , pľowizje
i dyskonta od papierów waľtościowychoraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poľęczeń
i gwaľancji,

dochodybieŻące,

Dbe _ dochody bieŻące zUF',
Wb

-

Wbe

- wydatki

Sm _

n

wydatki biezące,

-

bieŻące

zUE,

dochody ze sprzeduĄ majątku (dochody faktycznie wykonane zlat ubiegłych, ujęte w budżecie
uchwalonym lub zapisane w pľojekcie budŻetu ujmuje się w wielkościach wykonanych lub
planowanych, natomiast dochody wykazane ýlko jako pľognoza w WPF ujmuje się w wysokości,,0''),
ľok budżetowy, na któľy ustalanajest ľelacja,
rok popľzedzający rok budżetowy, na któľy ustalanajest relacja,

_ rok popľzedzający ľok budżetowy o dwa lata'
n-3 - ľok poprzedzający ľok budzetowy o trzy lata,
n-l

n-2

n+1

-

rok następujący po roku budżetowym na który ustalanajest ľelacja,

nt2 _ rok następujący po ľoku budżetowym o dwa lata,
n+3 _ rok następujący po ľoku budżetowym ottzy lata'

Powyższy wzór zapisano z użyciem znaku Z; ewentualnie można zachować doýchczasowy
3 jak aktualnym zapisie ąrt' 243'

Sposób zapisania Sumy, ale będzie to aż 7 slcładników, ą nie

1) eliminacja podwójnego naliczania odsetek we wzoÍze indywidualnego wskaźnika
zadłużenia poptzez wprowadzenie do formuły korekty wydatków bieżących o wszystkie
koszty związane z pozyskaÍtiem finansowania (opłaty, prowizje, odsetki). Pomniejszenie
wydatków bieŻących o ww. koszty pozwoli wyeliminowaó podwójnę naliczarlie odsetek (po
prawej i lewej stľonie wzoru);
2) minima|izacja wpływu wahań cyklów koniunktuľalnych poprzęz objęcie wskaŹnikiem 7 lat
(3 lata poprzedzające' ľok bazowy i trzy lata następujące). Uwzględnia to bieŻącą sýuację
jednostki, a nie tylko sytuację historyczną;
3) ogľaniczenie nieracjonalnej sprzedaŻy majątku lub pľocederu zaryŻania dochodów
z tego týułu celem popľawy ľelacji wynikającego ze wzoru z uwagi na wyeliminowanie
prognozowanych w WPF dochodów ze sprzedaŻy. Pozostanie jedynie tączęść,dochodów ze
sprzeduŻy, któľa została faktycznie wykonana lub zweryfikowana ptzęz organ nadzoru
(Rro);
4) ograniczeníe zmięnnościwskaŹnika w sytuacji incydentalnego wpływu dochodów (np.
związanych z pozyskaniem dofinansowania unijnego i dochodów dotacyjnych na projekty
majątkowe) za pomocą zmiarry mianownika z dotychczasowych dochodów ogółem na
dochody bieżące pomniejszone o dochody bieżące zUE.

B2.Poszerzenĺe katalogu wyłączeń z limĺtu spłaty długu w zakresie:
a) jeđnorazowych transakcji związanych z wcześniejsząspłatą śľodkamiwłasnymi lub nowym
długiem o niższych kosztach obsługi,
b) wykupów papieľów wartościowych, spłat kĺedytów i poŻyczek v,ilaz z naleŻnymi odsetkami,
opłatami i pľowizjamiw związkuz
-

ľestľukturyzacjązadłużenia skutkuj ącą zwiększeniem kosztów obsługi;

- realizacją pľzedsięwzięó ekonomicznie efektywnych (tj' spełniających wskaźniki
opłacalnościwyliczane jak dla inwestycji komercyjnych np. NPV);

-

rea|izacją pľzedsięwzięć istotnych dla ľozwoju gospodarczego regionu i/lub kĺaju' po
uzyskaniu zgody Ministľa Finansów i pozýywnej opinii RIo. W przypadku cofnięcia
zgody MF lub zmiany opinii RIo na negatywną wyłączenie obowiązuje w teľminie do 90
dni po otrzymaniu ptzez JST decyzji MF lub opinii RIO.

2

Proponowanazmiana
1. Ułatwi aktywne zarządzanie długiem. Pozwoli na wcześníejsząspłatę zadłużenia, ułatwi
jego ľestruktvyzację oraz da możliwośówykoľzystania posiadanych własnych wolnych
środków finansowych do spłaty istniejącego zadłuŻenía.
2. Umożliwi rea|izację pľojektów efektywnych ekonomiczníe, lub projektőw waŻĺych z
punktu widzenia ľozwoju gospodaľczego regionu i/lub kĺaju (np. zwiększających wpływy
podatkowe lub ograniczających poziom bezľobocia) nie ogľaniczając kontľoli Ministľa
Finansów nad poziomem ogólnego zadłuŻenia Polski.
3. ogľaniczy znaczenie i potrzebę tworzenia nowych SPV (tym samym ogtaniczy zarzuty
ukrywania długu w spółkach komunalnych) otaz korzystania przez JST
z niestandaľdowych sposobów pozyskiwania kapitału.

B3. Koľekta obecnego katalogu wyłączeń z lĺmitu spłaĘ długu w zakľesĺeart. 243 ust.3a
poprzezz
a) zmiaĺę w art.243 ust.3a limitu od któľego nie stosuje się ograniczeń okľeślonychw art.243.
ust. 1 z 60% do 30%;
b) dopľecyzowanie zapisu, iż pľocentowy limit (60% lub 30%) odnosi się do waľtościpľojektu
okľeślonegow umowie o dofinansowanie lub wpisanego na indykatywną listę projektów
kluczowych sporządzoną ptzez ministľa właściwegods. ľozwoj u ľegionalnego.
Proponowana zmiana:
1. Rozwieje wątpliwości interpretacyjne w zakľesie podstawy do odliczen oraz terminu, od
którego moŻna wykazywaó te odliczenie (nie tylko od podpisania umowy
o dofinansowanie, ale ľównież od wpisania na listę projektów kluczowych).
2. Umożliwi zwiększenie liczby inwestycji ľealizowanychprzezJST popľawiając jednocześnie
zdolnośó do pełnego wykorzystania śľodków z UE w latach20l4-2020. Jest to szczegőlnie
istotne wobec znaczącego wzrostu kosztów inwestycji wynikającego
z obecnych uwaľunkowań rynkowych.
3. Pozwoli pľzygotowaó się samorządom do następnej perspektywy unijnej po 2020 ľoku.

ľ4. Aktua|izacjawskaźnika ĺ wPF w zakľesie ujętym w art.

243 ust.2

Aktualizacja art.243 ust.2 poprzez dopisanie do pĺzepisu obowiązkowej koľekty relacji,
o której mowa w art,243 ust 1 w terminie 90 dni od daty przekazania ostatnich spľawozdań
budzetowych z wykonaniabudżetu za rok poprzedzający ľok budzetowy na który ustalana jest
ľelacja.

Pozwoli to na bardziej miarodajną i aktualną ocenę zdolnościobsługi zadłużenia JST.
Zniechęci do manipulacji planistycznych na koniec III kwaľtałuľoku poptzedzającego ľok
budzetowy w zakľesie dochodów m.in. ze sprzedaŻy majątku lub prognozowanej nadwyzki
operacyjnej.

C.

OdbiuľokratvzowanieÍinansĺĎw JST
Pľoponujemy ograniczenie dokonywania zmiaĺ w budżecie tylko do grup paragľafów,
z obowiązkiem prezentowania pełnych szczegőłőw w sprawozdawczości.

Docelowo

-

podjęcie prac

uzadaniowienia.
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zakľesie zmiany klasyfikacji budżetowej z opcją jej
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