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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw    

Autor   Ministerstwo Finansów  

Projekt z dnia 26 lipca 2021 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd -------------------- 

Organizacja 
samorządowa 

Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 

się uwaga (np. 
art., nr str., 

rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Uwaga ogólna 
dotycząca trybu 
procedowania  

Projekt przekazany do uzgodnień 
w ramach KWRiST jest w wersji 
skierowanej do uzgodnień i 
konsultacji publicznych.  
Do dnia posiedzenia zespołu nie 
przekazano stronie 
samorządowej projektu wersji po 
uzgodnieniach 
międzyresortowych i konsultacji 
publicznych.  
 

Z doniesień medialnych wynika, 
że w projekcie będą modyfikacje 
(np. w zakresie wysokości składki 
zdrowotnej), które mogą 
wpłynąć na decyzję 
przedsiębiorców dotyczącą 
wyboru ryczałtu jako formy 
opodatkowania. Ponieważ JST 
nie mają udziału w   
zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne, tego rodzaju 
zmiany w sposób oczywisty 
pogorszą i tak złe prognozy 
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dotyczące spadku dochodów JST 
wskazane w OSR do projektu. 

2.  

Uwaga ogólna 2  Strona rządowa ani w 
opiniowanym projekcie ani w 
żadnym równolegle 
prowadzonym procesie 
legislacyjnym nie określiła 
sposobu uzupełnienia luki w 
dochodach JST jakie powstaną po 
wejściu w życie ustawy. Ani w 
projekcie ani w uzasadnieniu czy 
OSR nie dokonano analizy w jaki 
sposób wejście w życie ustawy 
wpłynie na zdolność JST do 
realizacji bieżących zadań 
publicznych, w szczególności 
zadań obligatoryjnych.  
 
Jednocześnie Skarb Państwa oraz 
jednostki podległe Skarbowi 
Państwa (ujmowane łącznie) 
mają zagwarantowany wzrost 
dochodów.  
 
Z powyższego względu opinia do 
przedłożonego projektu nie 
może być inna niż negatywna.  
 

Zgodnie z art. 167 Konstytucji 
ust. 1 konstytucji  jednostkom 
samorządu terytorialnego 
zapewnia się udział w dochodach 
publicznych odpowiednio do 
przypadających im zadań. 
Zgodnie z ust. 4 zmiany w 

zakresie zadań i kompetencji 

jednostek samorządu 

terytorialnego następują wraz z 

odpowiednimi zmianami w 

podziale dochodów publicznych. 

Projekt nie przewiduje zmian w 

podziale zadań i kompetencji 

pomiędzy administracją rządową 

i samorządowa, następuje 

natomiast istotny spadek 

dochodów własnych (i to w 

perspektywie wieloletniej), co 

stoi w oczywistej sprzeczności z 

przytoczonymi regulacjami, które 

miały stanowić gwarancję 

stabilności dochodów JST.  

 

  

 
 
 
 
 
 


