
Warszawa, dnia 27 marca 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów

mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom

wypłaconych premii gwarancyjnych

Uchwalona w dniu 23 marca br. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie

niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych powstała na podstawie projektu Rady Ministrów

przedstawionego w trybie pilnym i jest kolejną ustawą związaną ze zmianą systemu pomocy z

powodu urodzenia dziecka oraz programem dożywiania.

Celem nowelizacji jest zmiana sposobu obliczania dochodu gospodarstwa

domowego osób objętych pomocą państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Kryterium

dochodu gospodarstwa domowego decyduje o wysokości bieżących obciążeń finansowych

osób zainteresowanych. Osoby, które zaciągnęły kredyt w okresie od dnia 21 października

1991 r. do dnia 31 marca 1995 r. muszą dokonywać spłat kredytu w wysokości nie niższej niż

25% udokumentowanych miesięcznych dochodów ich gospodarstwa domowego. Natomiast

osoby, w przypadku których doszło do znacznego obniżenia dochodu, który w przeliczeniu na

członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim wyniesie mniej niż 110 % kwoty

najniższej emerytury, mogą liczyć na czasowe zawieszenie spłaty kredytu.

Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym dochód gospodarstwa domowego

stanowią wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich

uzyskania, a także po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na

ubezpieczenia chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z nową ustawą do dochodu nie będzie wliczało się jednorazowych zapomóg z tytułu

urodzenia dziecka, dodatku z tytuły urodzenia dziecka oraz wartości udzielonej pomocy w

zakresie dożywiania a także pomocy materialnej udzielanej uczniom.

Ponadto ustawa umożliwia zastosowanie pomocy państwa do osób nie będących

członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
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Tryb pilny oraz termin wejścia ustawy w życie wyznaczony na 1 kwietnia 2006 r. jest

uzasadniony cokwartalnym terminem składania wniosków o zawieszenie spłaty kredytów i

pozwoli na zastosowanie nowych przepisów do tych wniosków.

Ustawa nie wzbudza zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.
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