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w nawiązaniu do przesłanego w ramach konsultacji społecznych Krajowej Radzie
RadcÓw Prawnych, komisyjnęgo projektu usttyi'y o zĄ1tręggtaj'.v-y o- ŁolĘtku-@:ho9owyqr od osob
fizycznych oraz us
osiąganych przez osoby fizyczle (druk nr 3-366.l _ uprzejmie przekazuję uwagi jakie przygotował
ośrodek Badari, SfudiÓw i Legislacji Krajowej Rady Radcow Prawnych.
I tak:
1) Zasadntczo proponowane zmiany rlie rnają wpływu lla wykonywanie zawodu przez raclcÓw

prawnych, więc iclr wprowadzenie do ustawy o PIT naleŻy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak
Są wśrod nich kwestie, ktore budziły wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie w
dotychczasowyln brzmieniu, a po proponowanych zrnianaclr prawdopodobnie rÓwnieŻ przepisy
te będą nadal rrieprecyzyjne.

2) Art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT stanowi, iz 18% zryczałtowany podatek pobiera się w
przypadku, gdy Sulna nalezności określonych w umowie lub w umow ach zawartyclr z osobą nie
będącą pracownikiem płatnika z tego Samego tytułu nie przekacza miesięcznie od tego Samego
płatnika kwoty f00 zł. Nadal nie wskazano w jaki sposÓb ustalać wartość naleznoŚci w sytuacji
np. godzinowego określania wynagrodzenia umo\łrnego. W praktyce zaproponowana zmiana nie
wf aśni do konca mozliwych do rvystąpienia sfuacji faktycznych.

3) Proponuje się takŻe wpro\^/adzenie w art. 26 ust. 7c ustawy o PIT regulacji obligującej podatnika
do przedstawienia dokumentÓw, ktÓre potwierdzają poniesienie przez niego wydatkow (a nie
dokumenty Z ktorych w1mika wysokośc wydatkowanych kwot), w sposob analogiczny do
obecnego brzmienia art. 27f ust. 5 ustawy pit. Dokumentem takim byłoby np. zaświadczenie
potwierdzające odbycie niezbędnych zabiegow |eczntczo-rehabilitacyjnych czy oświadczenie
złoŻonę pod rygorem odport,iedzialności za fałszyr,ve zeznania o posiadaniu psa wraz z
okazaniem certyfikatu pottł'ierdzającego odbycie specjalistycznego szkolenia ptzez psa.
Zasadniczo w przypadku wydatkow, o ktorych fflowa w ust. 7c, nie jest wymagane posiadanie



dokumentów strvierdzających ich wysokość. Jednakże na żadanie orqanów podatkowych lub
oreanów kontroli skalbowei podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do
ustalenia prawa do odliczenia, polegające w szczególności na:

1) wskazaniu z imienia i nazwiska osób, które opłacono w zwią3ku z pełnieniem przez
nie funkcji przewodnika,

2) posiadaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego'
3) posiadaniu dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów

leczniczo-rehabilitacl nych.";
Poprzez wskazanie sposobu postępowania _ możliwość zaŻądania przez orgulpodatkowy dowodów
stwierdzających wysokość poniesionych wydatków . w ustawie materialnopodatkowej, jakąjest ustawa
o PIT pojawia się zapis o charakterze czysto proceduralnym, co naleŹy ocenió negatyvnie z punktu
widzenia zasad legislacji ustawodawczej.
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