Adrian Zandberg
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Warszawa, dn. 7.04.2021 r.

Sz.P. Tadeusz Kościński
Minister finansów, funduszy
i polityki regionalnej

Szanowny Panie Ministrze,
Nie jest tajemnicą, że polski budżet utrzymują przede wszystkim pracownicy
i konsumenci. Opodatkowanie dochodów z kapitału i zysków osób prawnych jest
bardzo niskie. Niewesoły obraz uzupełnia luka w CIT, szacowana na dziesiątki
miliardów złotych. Do obecnej sytuacji doprowadziło tolerowanie tzw. “rajów
podatkowych”, ale też lata swoistego wyścigu na dno - licytacji na coraz niższe
efektywne stawki CIT. Niestety, bierze w niej udział także Polska. Najnowszą odsłoną
tego wyścigu była rządowa nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych z 28 listopada 2020 r.
Beneficjenci tego patologicznego systemu są znani. To korporacje, a także garstka
krajów, takich jak Cypr, Malta, Irlandia czy Luksemburg, które pełnią rolę przystanków
w transferze środków do rajów podatkowych. Dla Polski, tak jak dla większości krajów
UE, oznacza to drenowanie budżetu. Jest to szczególnie dotkliwe dla samorządów każda utracona w ten sposób złotówka oznacza mniej środków na szpitale, szkoły czy
drogi. Popularna w naszym regionie licytacja na coraz niższe efektywne stawki podatku
oznacza w praktyce gorsze usługi publiczne i przerzucenie kosztów na pracowników.
Ten wyścig na dno można przerwać. W ostatnich dniach Janet Yellen, sekretarz
skarbu w administracji prezydenta Bidena, zaproponowała harmonizację stawek CIT
poprzez wprowadzenie minimalnej stawki 21 proc. Podobne stanowisko zajmują
ministrowie finansów z głównych gospodarek UE, a także przedstawiciele
Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
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Strategicznym interesem Polski jest przywrócenie racjonalnego opodatkowania
zysków korporacji. Z tego względu, na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o wykonywaniu
mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 2018 poz. 1799), zwracam się
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Jakie stanowisko zajmuje Polska wobec propozycji wprowadzenia globalnej,
minimalnej stawki podatku CIT na poziomie 21 proc.?
2. Czy rząd planuje działania, aby wesprzeć tę inicjatywę na forum Unii
Europejskiej?
3. Wprowadzenie systemu globalnej, minimalnej stawki podatku korporacyjnego
oznaczałoby w praktyce likwidację systemu rajów podatkowych. W przypadku
naszego kraju to także podniesienie stawki podatku CIT do 21 proc. Proszę
o przedstawienie szacunku, jaki byłby łączny efekt tych zmian dla dochodów
budżetu.
Z poważaniem,
Adrian Zandberg
wraz z podpisanymi
posłami i posłankami
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