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Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Motoryzacja jest jednym z wiêkszych Ÿróde³ dochodów bud¿etu. Dziêki produkcji samochodów, czê-

œci oraz paliw do bud¿etu trafia spory wolumen podatkowy z tytu³u VAT oraz akcyzy.
Ze wzglêdu na dochody publiczne konieczne jest stworzenie sprzyjaj¹cych warunków do inwestowa-

nia w obszarze motoryzacji, tak aby œwiatowe koncerny wybiera³y Polskê, a nie inne kraje. W obecnych
warunkach motoryzacja jest w Polsce jednym z kluczowych sektorów dla utrzymania polskich rodzin.
W kwestii stymulacji popytu wp³ywaj¹cego znacz¹co na koniunkturê gospodarcz¹ inne kraje europej-
skie mog¹ stanowiæ dla nas Ÿród³o nowych rozwi¹zañ – dobrych, bo ju¿ sprawdzonych, i to w warun-
kach globalnego kryzysu. Przyk³adu nie trzeba szukaæ daleko – w Czechach motoryzacja opar³a siê
kryzysowi, a nawet odnotowano tam w ubieg³ym roku dwudziestodwuprocentowy wzrost liczby wypro-
dukowanych samochodów. Tak znaczny wzrost sprzeda¿y nast¹pi³ w tym kraju tu¿ po wprowadzeniu
tak zwanego podatku ekologicznego i pe³nego odpisu VAT na samochody firmowe. Tymczasem w Polsce
ca³kowitego odpisu podatku VAT na samochody firmowe mo¿na dokonaæ jedynie wówczas, gdy samo-
chód taki jest zarejestrowany jako ciê¿arowy. Takie ograniczenie dotyczy wiêc równie¿ samochodów,
które s¹ narzêdziem pracy wielu ma³ych i œrednich przedsiêbiorców – filaru polskiej gospodarki. Wydaje
siê, ¿e najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem mo¿e byæ uznanie ka¿dego samochodu firmowego za narzêdzie
pracy i, co za tym idzie, umo¿liwienie pe³nego odpisu podatku VAT.

Tak zwany podatek ekologiczny, jako rozwi¹zanie zastêpuj¹ce akcyzê, którego wysokoœæ uzale¿niana
by³aby od poziomu emisji szkodliwych substancji w spalinach, z oczywistych wzglêdów wymaga anali-
zy. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e opodatkowanie wed³ug ni¿szych stawek pojazdów wykorzystuj¹cych no-
we technologie mog³oby stanowiæ narzêdzie pobudzenia popytu, ochrony œrodowiska naturalnego
i odm³odzenia parku samochodowego w Polsce, a jednoczeœnie zapewniaæ wp³ywy do bud¿etu.

W zwi¹zku z przedstawion¹ sytuacj¹ zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o rozwa¿enie mo¿liwoœci
przeanalizowania przedmiotowych zagadnieñ.
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