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       Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  

al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 

                                                                  

 

      Szanowny Panie Premierze  

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego 

jako Członek Rady Przedsiębiorców  przy Rzeczniku MŚP pragniemy wyrazić naszą 

negatywną opinię w zakresie proponowanych zmian podatkowo-składkowych.                                                               

 

    W ramach ogłoszonych przez Pana konsultacji projektu ustawy wchodzącej w skład 

pakietu pod nazwą Polski Ład  przekazujemy swoje stanowisko dotyczące zmian 

podatkowo- składkowych.  

 

     Polski Ład nie może być wprowadzany kosztem polskich przedsiębiorców z sektora 

MŚP, w szczególności rozliczających się podatkiem liniowym. W 2019 roku było około 

700 tysięcy takich firm w Polsce. Wprowadzony niemal dwie dekady temu 19% 

podatek liniowy dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą był jedną 

z najważniejszych pro-przedsiębiorczych zmian po upadku komunizmu w 1989 roku. 

Jego wprowadzenie pomogło Polsce wejść na ścieżkę szybkiego rozwoju 

ekonomicznego. Przejrzystość i prostota tego podatku zachęcała bowiem wielu, 

zwłaszcza młodych Polaków, do zakładania własnych firm, budowania dobrobytu  i 

wzmacniania polskiej gospodarki. Systematycznie wzrastała od lat liczba podatników 

rozliczających się w ten sposób. Zyskał również budżet państwa, gdyż od chwili jego 

wprowadzenia wpływy do budżetu systematycznie rosły. Proponowana przez rząd 
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reforma podnosi obciążenia przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym 

prawie o 50%, z obecnych 19% do 28% bez możliwości odliczenia kwoty wolnej 

od podatku (30 tysięcy złotych). W praktyce podatek liniowy straci sens dla większości 

go obecnie płacących.  

 

      Nie możemy także się zgodzić aby w  przypadku zryczałtowanego podatku od 

przychodów ewidencjonowanych składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosiła 30 % 

podatku.  Spowoduje to zwiększenie wysokości tego podatku o 1/3 dla poszczególnych 

stawek, co spowoduje, że ta forma opodatkowania stanie się dla wielu przedsiębiorców 

nieatrakcyjna. Jeszcze niedawno zachęcał Pan aby przedsiębiorcy przechodzili na tę 

formę opodatkowania deklarując, że składka na NFZ będzie ryczałtowa a zmiana jej 

wysokość będzie obliczana ze 100 % prognozowanej średniej zamiast z 75 % jak jest 

dzisiaj.  

 

      Uważamy, że przedstawione przez rząd projekty  dotyczące zmian w podatku 

liniowym oraz ryczałtowym w ramach Polskiego Ładu są nieuzasadnione i wymagają 

głębokiej korekty w kierunku pozostawienia podatku liniowego w obecnej formie oraz 

podniesienia składki zdrowotnej w ryczałcie maksymalnie do wielkości obliczanej ze 

100 % prognozowanego średniego wynagrodzenia.  

 

 

                                                                                        ………………………………. 

Łukasz Chwalczuk – prezes zarządu OSPTN 

 

 

         

 


