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Premier Mateusz Morawiecki: Polski Ład zostawi w
kieszeniach Polaków 16,5 mld zł
Rząd  wprowadzi  historyczną  obniżkę  podatków,  na  której  skorzysta  prawie  18  mln  osób,  dzięki  wyższej  kwocie  wolnej  od
podatku. Od 2022 r. prawie 9 mln obywateli przestanie płacić PIT. Żadnego podatku nie zapłacą osoby zarabiające najniższą
pensję  oraz  prawie  70  proc.  emerytów.  Chcemy  także  umożliwić  Polakom  realizację  ich  marzeń  o  własnym  domu  czy
mieszkaniu, dzięki gwarantowanemu przez państwo kredytowi oraz znacznym ułatwieniom przy budowie domów do 70 m2.
Dofinansujemy  ponadto  inwestycje  prowadzone  przez  samorządy  oraz  jeszcze  w  2021  r.  przekażemy  im  wsparcie  na
poziomie  8  mld  zł.

Podatkowy Polski Ład – więcej pieniędzy w portfelach Polaków

Przez ostatnie 5 lat obniżyliśmy ponad 20 podatków. To m.in. obniżka PIT z 18 do 17 proc., a także 0 proc. PIT dla Młodych.
Teraz czas na kolejny ważny krok w zmianach podatkowych. Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł.
Na reformie zyska ok. 18 mln Polaków, a dla ok. 90 proc. podatników nowe rozwiązania będą korzystne lub neutralne.

„Zmiana  zasadnicza  to  poziom  30  tys.  zł  zarobków  rocznie,  od  których  będzie  się  płaciło  w  Polsce  podatki”  –  podkreślił
premier Mateusz Morawiecki.
Jak dodał, jednocześnie ma wzrosnąć próg podatkowy, z 85 tys. zł na 120 tys. zł.
„To podstawowy instrument budowy polskiej klasy średniej” – ocenił szef polskiego rządu.

Podatki – co się zmieni?

Kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł.

Małżeństwa będą mogły skorzystać z kwoty wolnej od podatku wynoszącej 60 tys. zł.

Z ok. 85 tys. zł na 120 tys. zł podwyższony zostanie próg dochodowy, rozpoczynający płacenie 32 proc. stawki
podatku.

Wprowadzona zostanie „ulga dla klasy średniej”. Będzie ona dotyczyć osób zatrudnionych na etacie, którzy osiągają
roczne przychody z umów o pracę od 68 412 zł do 133 692 zł.

Reforma będzie korzystna lub neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę o pracę z wynagrodzeniem do 12,8
tys. zł miesięcznie.

Wprowadzona zostanie emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą
podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł.

Dla im. inżynierów, zawodów IT oraz lekarzy wprowadzona zostanie kolejna obniżka stawek ryczałtu.

Wprowadzone zostanie tzw. Fair Play dotyczące składki zdrowotnej. Oznacza to brak zgody na to, żeby wydatki na
ochronę zdrowia ponosili niemal wyłącznie pracownicy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą i
rozliczających się według liniowej 19 proc. stawki PIT składka zdrowotna wyniesie 4,9 proc. dochodu.

Ile Polacy zyskają na zmianach?

Pracownicy na etacie

 Kasjer zarabiający 3000 zł brutto, (2203 zł netto) zyska ok. 1840 zł w ciągu roku.



 Pracownik fizyczny zarabiający 4000 zł brutto (2907 zł netto), zyska ok. 1360 zł w ciągu roku.

 Księgowa zarabiająca w firmie 5000 zł brutto (3613 zł netto), zyska ok. 560 zł w ciągu roku.

Osoby prowadzące działalność

Krawiec z dochodem 3000 zł brutto (1620 zł netto), zaoszczędzi ok. 1300 zł rocznie.

Fryzjer z dochodem 4000 zł brutto (2480 zł netto), zaoszczędzi ok. 2000 zł rocznie.

Mechanik z dochodem 5000 zł brutto (3310 zł netto), zaoszczędzi ok. 1 tys. zł rocznie.

Rodziny

Rodzina 2+2, w której rodzice zarabiają w sumie 6500 zł brutto (4900 zł netto) gdy rozliczą się wspólnie, miesięcznie
zyskają na rękę 328 zł, czyli prawie 4000 zł rocznie. Małżeństwo będzie mogło też odliczyć od podatku ulgę na dwójkę
dzieci, czyli 2200 zł.

Emeryci i renciści

Emeryt otrzymujący emeryturę w kwocie 3200 zł brutto czyli (2660 zł netto) zyska 1600 zł rocznie.

Małżeństwo emerytów, z których jedna osoba otrzymuje emeryturę minimalną, a druga emeryturę na poziomie
średniej zyska 2997 zł rocznie.

Małżeństwo emerytów, w którym każda osoba otrzymuje 1800 zł emerytury, zyska  2946 zł.

Podatek od dużych korporacji

Chcemy  uszczelnić  system  podatkowy  poprzez  wprowadzenie  nowej  formy  opodatkowania  podatkiem  CIT  dla  dużych
korporacji.  Dzięki  temu  nie  będą  one  unikały  płacenia  podatków  w  Polsce.

Podatek ten nie będzie obciążał polskiego małego i średniego biznesu.

Nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu także podlegać firmy, które
będą ponosić realne wydatki inwestycyjne. Podatek ten nie obciąży również przedsiębiorstw, które zmagają się ze
skutkami pandemii.

Zapłaci go najwyżej kilka procent firm – największych korporacji. Chodzi o przedsiębiorstwa, które nie płacą w Polsce
podatku CIT, co nie wynika z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania
opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej.

Wsparcie dla samorządów

Rząd chce dofinansować inwestycje prowadzone przez samorządy.  Nowe drogi,  obiekty sportowe,  wyremontowane szkoły,
odnowione parki czy inwestycje wodno-kanalizacyjne – to tylko przykłady korzystnych zmian, które mogą odczuć mieszkańcy
blisko  swoich  domów.  Jednocześnie  chcemy  pomóc  samorządom  w  związku  z  konsekwencjami  wdrożenia  ambitnych
rozwiązań  programu  Polski  Ład,  zwłaszcza  w  systemie  podatkowym.

„Jeszcze  nigdy  nie  było  takiego  wsparcia  inwestycji:  drogowych,  infrastrukturalnych  czy  dotyczących  modernizacji  sieci
ciepłowniczych,  jak  za  naszych  rządów”  –  podkreślił  premier  Mateusz  Morawiecki.

Dla  samorządów  wprowadzona  zostanie  nowa  część  subwencji  ogólnej,  tzw.  rozwojowa,  która  przeznaczona  będzie  na
inwestycje. Wzmocniony zostanie także system dochodów samorządu terytorialnego, tak by stały się one bardziej stabilne.
Jednocześnie rząd –  jeszcze w 2021 r.  –  przekaże jednostkom samorządu dodatkowe 8 mld zł,  jako pomoc w realizacji  ich
zadań własnych.

Po wprowadzeniu Polskiego Ładu oraz wsparciu samorządów przez rząd, finanse samorządów ulegną znacznej poprawie. Ich
dochody  wzrosną  o  4,3  proc.  Już  w  2022  r.  samorządy  osiągną  dochody  na  poziomie  ok.  146  mld  zł  (z  tytułu  PIT,  CIT  i
subwencji ogólnej). Uwzględniając środki z Funduszu Polski Ład, wzrost dochodów wyniesie aż 9,6 proc.



Mieszkanie bez wkładu własnego

Obecnie wiele rodzin stać na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie lub budowę domu, jednak przeszkodą jest wkład własny.
Dlatego  chcemy  zaproponować  Polakom  skorzystanie  z  gwarantowanego  przez  państwo  kredytu  mieszkaniowego.  Bank
Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji do 20 proc. kwoty kredytu, nie więcej niż 100 tys. zł, przez okres
minimum 15 lat. Co ważne, po urodzeniu się drugiego dziecka w rodzinie, BGK spłaci część długu.

Kredytem bez  wkładu własnego będzie  mieszkaniowy kredyt  hipoteczny spełniający  warunki  określone w ustawie  i1.
udzielany przez banki przystępujące do programu na podstawie umowy zawartej z BGK.

Z rozwiązania będą mogły korzystać małżeństwa oraz osoby samotne, ale pod warunkiem, że nie posiadają innego2.
mieszkania.

BGK  będzie  jednorazowo  spłacał  część  gwarantowanego  kredytu  mieszkaniowego,  w  związku  z  urodzeniem  się3.
dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna, która wyniesie:

20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,

60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie albo kolejne dziecko.

Łatwiejsza budowa domów do 70 m2

Chcemy  ułatwić  Polakom  budowę  domów  jednorodzinnych  o  powierzchni  do  70  m2.  Będzie  to  możliwe  bez  uzyskania
pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Domy takie będą mogły być
budowane jedynie w procedurze tzw. zgłoszenia wraz z projektem budowlanym.

Można będzie budować budynki mieszkalne jednorodzinne, o powierzchni zabudowy do 70 m2, bez uzyskania
pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy.

Budynki takie mają być wolnostojące i posiadać nie więcej niż dwie kondygnacje. Oznacza to, że obiekty te z
założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymagań bezpieczeństwa.

Określona została dopuszczalna gęstość zabudowy domów do 70 m2. Liczba projektowanych budynków nie może być
większa niż jeden na każde 500 m2 powierzchni działki. Warunek ten będzie gwarantował, że projektowana
konstrukcja będzie służyła wyłącznie celom indywidualnym, a nie budowie wieloobiektowych osiedli. Jednocześnie
rozmiar działki może być mniejszy niż 500 m2.

Budowa domu będzie wymagała zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego
nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
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