INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
Stanowisko Instytutu Gospodarki Rolnej
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
W związku z przygotowanym przez Ministerstwo Finansów rządowym projektem ustawy
nowelizującej ustawy podatkowe w zakresie, w jakim tworzą one uprawnienia do ulg
zwłaszcza dla mieszkańców obszarów wiejskich, Instytutu Gospodarki Rolnej przedstawia
następujące stanowisko:
1. Przedłożony projekt poszerza zakres ulgi termomodernizacyjnej, podnosząc jej
wysokość. Dotychczas możliwe było uzyskanie tzw. premii termomodernizacyjnej
stanowiącej 20 proc. kwoty kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego. Okazuje się jednak, że dla mieszkańców domów
jednorodzinnych na obszarach wiejskich takie rozwiązanie jest niewystarczające.
Zmiana ma zatem polegać na wprowadzeniu realnej ulgi, na podstawie której
odliczeniu od dochodu będzie podlegało 23 proc. wydatków w okresie realizacji
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Maksymalna kwota odliczenia wynosić ma
53 tys. złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia premiowany ulgą ma wynosić
maksymalnie 3 lata.
2. Do skorzystania z projektowanej ulgi będą uprawnieni płatnicy zryczałtowanego
podatku od przychodów ewidencjonowanych oraz płatnicy według stawki 19 proc.
Ponadto przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być przeprowadzone w domu
jednorodzinnym, który jest własnością podatnika.
3. Projektodawca przewiduje, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej
100 tys. podatników, a liczba ta w kolejnych latach ma rosnąć w tempie 15 proc.
rocznie. Według szacunków Ministerstwa Finansów koszt wprowadzenia ulgi w
okresie kolejnych 10 lat wyniesie niespełna 1 mld złotych (z tytułu mniejszych
wpływów podatkowych).
4. W opinii IGR realizacja rządowego programu „Czyste Powietrze” za pomocą
powyższej ulgi może przynieść pozytywne skutki dla środowiska naturalnego. Zachęta
do podejmowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych wpisuje się w walkę z tzw.

Ul. Kolejowa 45 lok. 119, 01-210 Warszawa,
Tel.: +48 22 299 70 35. tel. kom.: +48 537 212 161
e-mail: biuro@instytutrolny.pl

INSTYTUT GOSPODARKI ROLNEJ
kopciuchami, czyli przestarzałymi instalacjami grzewczymi, odpowiadającymi za zły
stan powietrza w Polsce (m.in. smog).
5. Instytut stoi na stanowisku, że katalog podmiotów uprawnionych do ulgi powinien
być rozciągnięty na mikroprzedsiębiorstwa zlokalizowane np. w dzierżawionych
nieruchomościach.
6. Jednocześnie Instytut Gospodarki Rolnej zwraca uwagę na ryzyko wzrostu cen
materiałów budowlanych, a zwłaszcza materiałów termoizolacyjnych. Takie zjawisko
wywoływałoby niepożądany skutek w postaci zniechęcania mieszkańców obszarów
wiejskich do podejmowania prac termomodernizacyjnych.
Mając powyższe na uwadze Instytut Gospodarki Rolnej pozytywnie odnosi się do
przedmiotowego projektu i deklaruje jego poparcie w dalszych pracach legislacyjnych w
Sejmie RP.
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