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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Założenia systemu zachęt podatkowych
w ramach III filara systemu emerytalnego.


Czym jest III filar
III filar ma stanowić dodatkowe, uzupełniające źródło dochodów na okres starości. Uzupełniający charakter III filaru oznacza, iż nie można myśleć o jakimkolwiek “równouprawnieniu” filarów. Dla większości Polaków zawsze zasadniczym źródłem dochodów na starość będzie emerytura z I i II filarów. Dla niewielkiej części pojawi się względna równowaga pomiędzy filarami a dla bardzo nielicznych III filar będzie podstawowym źródłem dochodów (np. dla osób o bardzo wysokich dochodach czy osób prowadzących działalność gospodarczą, deklarujących minimalną składkę).  
W obrębie obecnego III filaru można rozróżnić grupowe formy oszczędzania oraz formy indywidualne. Wśród grupowych form można, obok form nieregulowanych, wyróżnić obecnie także formy uregulowane prawnie (pracownicze programy emerytalne działające w oparciu o ustawę z 22 sierpnia 1997 r.). Formami indywidualnymi są tradycyjne formy oszczędzania i inwestowania ludności. 
Wprowadzając reformę systemu emerytalnego nigdy nie oczekiwano, iż nastąpi natychmiastowa eksplozja pracowniczych programów emerytalnych – zakładano iż będzie to proces ciągły, rozwijający się stopniowo, z roku na rok. Dla pewnych kategorii pracodawców (jak np. zatrudniających pracowników o niskich kwalifikacjach, w regionach o wysokim bezrobociu) pracowniczy program nigdy nie będzie atrakcyjną formą wspierającą zarządzanie kadrami. W 1997 r. zapowiadano, że wprowadzenie pracowniczych programów emerytalnych jest I etapem, natomiast w dalszej kolejności, gdy tylko pozwoli na to stan finansów Państwa, zostanie wprowadzony system indywidualnych oszczędności emerytalnych wsparty zachętami podatkowymi ze strony Państwa. Obecnie celowe jest wprowadzenie motywacji podatkowych do dodatkowych oszczędności na starość nie później niż od 2004 roku.

Podstawowe założenia do projektu zmian w obrębie III filara
Istniejąca regulacja dotycząca pracowniczych programów emerytalnych wymaga korekt, zmierzających do uproszczenia procedury rejestracyjnej – jednak w zakresie, który nadal zapewni Państwu kontrolę wynikającą ze standardów międzynarodowych. Instytucjonalna reforma systemu nadzoru nad funduszami emerytalnymi i pracowniczymi programami emerytalnymi dokonana od 1 kwietnia 2002 r. poprzez utworzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych także będzie sprzyjała uproszczeniu tych procedur.
Motywacje podatkowe wprowadzane w III filarze nie mogą dyskryminować części podatników. Rozwiązanie wprowadzające zachęty podatkowe tylko dla niektórych podatników (np. tylko dla uczestników pracowniczych programów emerytalnych) najprawdopodobniej zostałoby uznane za niekonstytucyjne.
Zachęty podatkowe, oznaczające bieżące zmniejszenie wpływów budżetu Państwa muszą w maksymalnym stopniu kreować dodatkowe oszczędności w gospodarce, a nie proste przesunięcie już istniejących oszczędności na sferę emerytalną.
5.	Zachęta podatkowa do oszczędzania na starość powinna polegać na wdrożeniu zasady, że środki gromadzone we wskazanych formach i w sposób spełniający kryteria ustawowe byłyby w momencie wypłaty zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych.

Główne założenie rozwiązań prawnych.
Motywacja podatkowa dotyczyć będzie wyłącznie oszczędności emerytalnych spełniających ustawowo określone warunki w ramach:
	pracowniczych programów emerytalnych,
	oszczędności (inwestycji) indywidualnych.

	Prawo do skorzystania z zachęty podatkowej będzie przysługiwało wszystkim osobom zamieszkałym w Polsce – nie przewiduje się w tym zakresie ograniczeń. Ewentualne badanie legalności oszczędzanych kwot (rocznie maksymalnie 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) może być prowadzone przez Urzędy Skarbowe zgodnie z powszechnymi zasadami stosowanymi wobec podatników, których wydatki budzą podejrzenie iż nie znajdują pokrycia w dochodach.

Oszczędności indywidualne (inwestycje) będą mogły być realizowane w formie:
	inwestycji w funduszach inwestycyjnych,

	indywidualnych, bezpośrednich lokat we wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu (w tym m.in. obligacje Skarbu Państwa), także na rynkach krajów OECD,

ubezpieczeń na życie – jeżeli produkt ubezpieczeniowy zapewni przeznaczenie co najmniej 90% składki na cele inwestycyjne. 
	Oszczędności gromadzone w ramach III filara mają charakter dobrowolny, co oznacza że Państwo nie powinno wprowadzać reguł pod pretekstem zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa gromadzonych środków – n.p. w postaci szczególnych limitów czy zakazów inwestycyjnych. Wprowadzanie takich ograniczeń byłoby też sprzeczne z uznanymi standardami międzynarodowymi. Regulacje i nadzór sprawowany przez Państwo nad rynkiem finansowym w Polsce (poprzez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd nad domami maklerskimi i funduszami inwestycyjnymi i poprzez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nad zakładami ubezpieczeń), zgodnie z normami międzynarodowymi należy uznać za całkowicie wystarczający w tym zakresie.

Instytucje obsługujące pracownicze programy emerytalne będą prowadziły nadal rejestry stanu posiadania uczestników w sposób umożliwiający oddzielenie pieniądza pochodzącego ze składki podstawowej i składki dodatkowej. 
Kwestia oddzielenia pieniądza “emerytalnego” od pozostałych środków gromadzonych w instytucjach finansowych obsługujących system IKE ma fundamentalne znaczenie dla projektowanej regulacji. Szczegółowe rozwiązania organizacyjne w tym zakresie zostaną wypracowane po przyjęciu niniejszych założeń w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów oraz organami nadzoru nad poszczególnymi instytucjami rynku finansowego, Krajową Izbą Rozliczeniową oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych. W ten sposób zostaną wdrożone rozwiązania przeciwdziałające wprowadzaniu do systemu “brudnego pieniądza” oraz zapobiegające wycofaniu z systemu środków, bez opłacenia podatku, przez osoby nie spełniające ustawowych wymogów. Z doświadczeń międzynarodowych wynika, że najefektywniejszy nadzór jest w tym zakresie sprawowany przez Państwo gdy kontrola obejmuje szczelność systemu na poziomie sektora finansowego. To zaś uzyskuje się w I etapie poprzez wprowadzenie szczegółowe regulacji dotyczącego szeroko rozumianego systemu księgowego tych instytucji. 
Rozwiązania prawne i organizacyjne (w tym przede wszystkim opisane kierunkowo w pkt. 5 i 10) stworzą warunki do łatwego zapobiegania wycofywaniu środków przez osoby nie spełniające ustawowych warunków (np. osoby które nie osiągną wieku 60 lat, nie będą miały odpowiedniego okresu oszczędzania) – szczegółowe rozwiązania zostaną wypracowane we współpracy z Ministerstwem Finansów i organami nadzoru nad sektorem finansowym.
Instytucje obsługujące oszczędności indywidualne (fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń na życie, domy maklerskie) będą prowadziły Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), umożliwiające oddzielenie pieniądza “emerytalnego” od innych oszczędności.
Zapewniona zostanie, zgodnie z wolą oszczędzającego, swoboda przepływu pomiędzy IKE oferowanymi przez różne instytucje oraz możliwość przeniesienia środków gromadzonych w ramach pracowniczych programów emerytalnych na IKE w przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w programie oraz odwrotnie – w przypadku przystąpienia do programu. Ustawa określi wymogi jakie w tym zakresie muszą spełnić instytucje oferujące IKE lub PPE, tak aby nie doszło do sytuacji, w której stosowałyby one nieuzasadnione ekonomicznie opłaty za “wyjście”, praktycznie blokujące swobodę przepływu środków pomiędzy różnymi instytucjami.
Wskazane jest aby Rada Ministrów uzyskała prawo określenia dodatkowych warunków, jakie muszą spełniać inwestycje w obrębie IKE i inwestycje w ramach pracowniczych programów emerytalnych, dające prawo do wykorzystania zachęty podatkowej. Ewentualne skorzystanie przez rząd z tego prawa i wydanie stosownego rozporządzenia powinno jednak wynikać wyłącznie z realizacji interesu gospodarki narodowej lub uwarunkowań międzynarodowych (praktyczne wdrażanie zasady wzajemności wobec krajów które ograniczają swobodę przepływu środków gromadzonych na cele emerytalne) a nie innych celów jak np. troski o bezpieczeństwo oszczędzających (należy pamiętać że to jest III filar a więc każdy oszczędzający decyduje o poziomie ryzyka inwestycyjnego a standardy bezpieczeństwa egzekwują instytucje nadzorcze). Biorąc pod uwagę fakt, że w krajach Unii Europejskiej praktycznie nie mamy do czynienia ze swobodą przepływu “pieniądza emerytalnego” a projektowana dyrektywa zmierza do wdrożenia pełnej swobody transferów w odniesieniu do 30% gromadzonych oszczędności (wobec dominujących w UE zakładowych programów emerytalnych) tego typu możliwość dla polskiego rządu wydaje się być celowa nawet jeśli nie miałaby być stosowana od samego początku funkcjonowania systemu.
Wprowadzona zostanie zasada, że jedna osoba może mieć jedno IKE a w przypadku małżeństw – dwa konta IKE. W trakcie szczegółowych prac nad projektem ustawy (w ścisłej współpracy z resortem finansów) zostanie przesądzony sposób przeciwdziałania sytuacjom, w których norma ta mogłaby być naruszana. Najczęściej stosowane rozwiązania na świecie (które zostaną rozważone w odniesieniu do Polski) to wykazywanie oszczędności emerytalnych w rocznych zeznaniach podatkowych lub/i informowanie organów skarbowych przez instytucje finansowe o emerytalnych oszczędnościach klientów – jeżeli korzystają oni z zachęt podatkowych.

Założenia metodologiczne prognozy.
Analizując możliwość wprowadzenia podatkowych zachęt do oszczędzania na cele emerytalne, przeprowadzono prognozy w skali mikro (czyli skutków dla osoby oszczędzającej) oraz w skali makro (czyli skutków dla budżetu państwa). Należy mieć jednak na uwadze iż jakiekolwiek prognozy przeprowadzane przed faktycznym uruchomieniem planowanych rozwiązań będą zawsze  obarczone dużym błędem. Wynika to z niemożności określenia prognozowanej skali zainteresowania uczestnictwem w systemie IKE. Z doświadczeń z 1999r. kiedy rozpoczynały działalność otwarte fundusze emerytalne wynika, że tego typu prognozy są praktycznie niemożliwe do wykonania (wówczas nawet same OFE nie sporządziły właściwych prognoz a rzeczywiste zainteresowanie II filarem różniło się od większości prognoz o kilkadziesiąt procent). Na zachowania dużych grup ludzi ogromny wpływ będą miały bowiem działania akwizycyjne podmiotów rynku finansowego. Z tego powodu przedstawione prognozy mogą być traktowane jedynie jako narzędzie obrazujące potencjalną skalę zjawiska i proporcje pomiędzy różnymi elementami będącymi wynikiem tych prognoz (np. pomiędzy wielkością dodatkowych oszczędności wykreowanych w gospodarce i kwotą ubytku w dochodach budżetu) nie zaś konkretne rozmiary tych parametrów.

Przy realizacji prognoz przyjęto następujące założenia:
	Dokonywane są regularne, co miesięczne wpłaty w wysokości 1/12 kwoty rocznego limitu składek.

	Wypłata zgromadzonych środków może nastąpić w dwóch formach – w postaci jednorazowej wypłaty całości zebranego kapitału lub wypłaty dożywotniego świadczenia. W obu przypadkach w prognozie założono że wypłacona kwota będzie wolna od podatku dochodowego.

Wprowadzono roczny limit oszczędności na poziomie 150% przeciętnego wynagrodzenia.
Koszty działania zakładów ubezpieczeniowych oraz funduszy inwestycyjnych, obciążające aktywa osób oszczędzających, a także w przyszłości emerytów, nie zostały uwzględnione.
Założono inflację na poziomie 0% - a zatem wszelkie stopy zwrotu podawane w szacunkach są wartościami realnym.
	Okres wypłacania dożywotniego świadczenia zróżnicowano ze względu na wiek. Dla kobiet przyjęto okres 21,51 lat, natomiast dla mężczyzn – 16,72.  Odpowiada to przeciętnemu dalszemu trwaniu życia dla kobiet oraz dla mężczyzn w wieku 60 lat w 2000 r. (zgodnie z projektem 60 lat jest minimalnym wiekiem otrzymywania dożywotniego świadczenia). Założono 2% realną stopę zwrotu z inwestycji instytucji realizujących wypłaty tych świadczeń. 

Dodatkowe warunki nie ujęte w modelu
Założono, że osoba oszczędzająca będzie dokonywać regularnych, miesięcznych wpłat.
Przyjęto, że wpłacana składka jest w 100% inwestowana.
Wycofanie oszczędności powinno nastąpić po upływie co najmniej 5 lat od rozpoczęcia oszczędzania, nawet jeśli wcześniej zostałby osiągnięty wiek pozwalający zgodnie z ustawą na swobodne wypłaty – tak aby np. nie była to jedynie furtka do swoistej “ulgi” podatkowej w okresie 1-2 lat przed emeryturą. 
Oszczędzanie trwa co najmniej do 60 roku życia. Wcześniejsze (tj. przed 60 rokiem życia) wycofanie oszczędności jest możliwe, ale obciążone jest podatkiem od dochodów z lokat kapitałowych – do rozstrzygnięcia pozostaje czy ma  być to podatek na tym poziomie czy też wyższy. Nie przewiduje się jednak żadnych innych “sankcji” za wcześniejsze wycofanie środków.
	Osoby pobierające emeryturę nie mogłyby dokonywać już wpłat do PPE lub na IKE – ale osoby które uzyskują dochody ze źródeł  podlegających ubezpieczeniu społecznemu już tak.
·	W ramach PPE pozostanie nadal motywacja dla pracodawców polegająca na zwolnieniu od składki na ubezpieczenie społeczne kwoty składek kierowanych w ramach PPE. Trzeba pamiętać że motywacja ta dotyczy składki w wysokości do 7% wynagrodzenia – a więc dużo wyższej niż poziom ewentualnej zachęty podatkowej. 

Prognozy w skali mikro – efekty dla oszczędzających. 

Prognozę zrealizowano dla 4 przypadków, różniących się wysokością składki (podane wielkości zostały zaokrąglone):
	składka 52 zł miesięcznie, co daje 619 zł w skali roku (30% przeciętnej płacy w gospodarce narodowej w 2001 r.)

składka 103 zł miesięcznie, co daje 1237 zł w skali roku (60% przeciętnej płacy w gospodarce narodowej w 2001 r.)
składka 172 zł miesięcznie, co daje 2062 zł w skali roku (100% przeciętnej płacy w gospodarce narodowej w 2001 r.)
składka 258 zł miesięcznie, co daje 3093 zł w skali roku (150% przeciętnej płacy w gospodarce narodowej w 2001 r.) 
Założono także, że realne stopy zwrotu instytucji inwestujących składki będą kształtowały się na poziomie 2% i 4% w skali roku, a okres oszczędzania założono na 10, 20, 35 lat. 
Dla zobrazowania korzyści dla osób indywidualnych, wynikających ze zwolnienia oszczędności na cele emerytalne z podatku od dochodów kapitałowych, prognozę przygotowano w wariancie uwzględniającym podatek od dochodów kapitałowych na obecnym poziomie (tj. 20%) oraz przy założeniu stawki 0%. Wpływ podatku od dochodów kapitałowych na wysokość zebranego kapitału, a tym samym na wysokość przyszłego świadczenia (dożywotniego), zróżnicowanego ze względu na wiek, ukazują tab. nr 1, 2 i 3. 
Prognoza w skali makro – skutki dla budżetu państwa.

Skutki finansowe dla budżetu państw w głównej mierze zależą od:
·	Liczby osób, które skorzystają z tej formy zachęty podatkowej. Przyjęto tutaj cztery scenariusze, oparte na danych dotyczących rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych zawartych w załączniku nr 1:
Ø	SCENARIUSZ 1 – z zachęt korzysta 650 tys. podatników (tj. liczba zbliżona do liczby korzystających z ulgi na odpłatne kształcenie i doskonalenie zawodowe)
Ø	SCENARIUSZ 2 – z zachęt korzysta 1.700 tys. podatników (liczba zbliżona do liczby osób korzystających z ulgi na darowizny i z  ulgi na odpłatne świadczenia zdrowotne)
Ø	SCENARIUSZ 3 - z zachęt korzysta 3.500 tys. podatników (20-25% podatników mogących potencjalnie skorzystać z zachęty, tj. przede wszystkim z uwzględnieniem ich wieku i sprawności zawodowej).
Ø	SCENARIUSZ 4 – z zachęt korzysta 7.000 tys. podatników (50% podatników mogących potencjalnie skorzystać z zachęty - a więc wskaźnik jaki w USA został osiągnięty w latach 90-tych XX wieku po ponad 100 latach funkcjonowania systemu dobrowolnych oszczędności).
Spośród przedstawionych scenariuszy, biorąc pod uwagę w/w przesłanki, najbardziej realne wydają się scenariusze 2 i 3. Możliwość zaistnienia scenariusza 1 lub 4 należy uznać za bardzo mało prawdopodobną. 
·	Wysokości nominalnej stopy zwrotu z inwestycji. Od tej wielkości uzależniony jest poziom kosztów dla budżetu państwa wynikający z niepobranych podatków od dochodów kapitałowych. W prognozie skutków dla budżetu państwa przyjęto, że nominalna stopa procentowa będzie wynosić w 2003 r. 5% i 7%.
·	Udziału nowych oszczędności w oszczędnościach na cele emerytalne zwolnionych z podatku od dochodów kapitałowych.
Jest oczywiste iż tylko część wykazanych powyżej oszczędności emerytalnych będzie nowymi oszczędnościami, natomiast w części nastąpi przesunięcie dotychczasowych oszczędności na cele emerytalne. Proponowane rozwiązania merytoryczne dają jednak podstawy do prognozowania, iż udział “nowych” oszczędności w całości oszczędności emerytalnych będzie znaczący a być może dominujący – zwłaszcza w sytuacji gdy składka dająca podstawę do skorzystania z tej zachęty będzie relatywnie niewielka. 
Jednak przesunięcie oszczędności z form oszczędzania obciążonych podatkiem dochodowym od przychodów z kapitałów na oszczędności na cele emerytalne, które będą zwolnione z tego podatku, spowoduje obciążenie finansowe dla budżetu państwa. W przygotowanych szacunkach wysokości tych kosztów założono, że spośród osób osiągających najwyższe dochody (znajdujących się w III grupie podatkowej) 90% skorzysta z zachęty podatkowej, przy czym inwestycje te będą w 100% przesunięciem wcześniejszych oszczędności. Wśród osób znajdujących się w II grupie podatkowej z zachęty skorzysta 70%, przy czym w tym wypadku 50% zainwestowanych środków to będą nowe oszczędności. Pozostałe osoby korzystające z zachęty podatkowej kwalifikują się do I grupy podatkowej. W tym przypadku 80% oszczędności na cele emerytalne to będą nowe oszczędności. Różnicę w obciążeniach dla budżetu państwa pomiędzy wariantem opisanym powyżej (część oszczędności na cele emerytalne to “nowe” oszczędności) a wariantem, w którym zakłada się, że wszystkie oszczędności objęte zwolnieniem z podatku od dochodów kapitałowych to oszczędności przesunięte (a więc nie są kreowane żadne dodatkowe oszczędności w gospodarce) obrazują tab. nr 4 – 11.
Szczegółowej symulacji dokonano dla scenariusza nr 3, w którym z zachęty podatkowej korzysta 3,5 mln. osób. Spośród dwóch najbardziej prawdopodobnych scenariuszy (2 i 3) wybrano ten który ze względu na skalę zjawiska byłby potencjalnie bardziej kosztowny dla budżetu Państwa. Wysokość składki zróżnicowano w zależności od wysokości dochodu osiąganego przez osoby oszczędzające na cele emerytalne. I tak dla osób o najwyższych dochodach (znajdujących się w III grupie podatkowej) przyjęto składkę miesięczną na poziomie 172 zł (2062 zł rocznie), dla osób mieszczących się w II grupie podatkowej założono składkę w wysokości 103 zł miesięcznie (1237 zł rocznie), a dla osób znajdujących się w I grupie podatkowej przyjęto składkę równą 52 zł miesięcznie (619 zł rocznie). Przeciętną nominalną stopę zwrotu z inwestycji kapitałowych w skali roku przyjęto w wysokości 7%. Przy takich założeniach strata dla budżetu państwa wynikająca ze zmniejszenia dochodów z podatku dochodowego do przychodów kapitałowych wyniesie 8.257.455,39 zł (tab. nr 12). Należy brać jednak pod uwagę także fakt iż część oszczędności, lokowanych w papiery dłużne Skarbu Państwa zwiększyłaby popyt na te papiery a tym samym obniżyła faktyczny koszt obsługi długu publicznego.

Propozycje

Uwzględniając powyższe obliczenia wydaje się iż wariantem możliwym do wdrożenia, który:
pozwala w sposób zauważalny zwiększyć dochód na starość (ponad “powszechną” emeryturę) poprzez oszczędności w III filarze,
utrzymuje nadal uzupełniający charakter III filara,
zapewnia relatywne bezpieczeństwo z punktu widzenia dochodów budżetu Państwa
 jest wariant przewidujący zwolnienie oszczędności emerytalnych z podatku dochodowego od lokat kapitałowych, przy założeniu że zostanie wprowadzony limit roczny kwoty tych oszczędności w wysokości 150% prognozowanego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.
W wariancie tym, stosując zasady ostrożnej wyceny, można przewidywać, iż bieżący ubytek dochodów podatkowych budżetu wyniesie od ok. 15,5 mln zł (przy uczestnictwie ok. 1,7 mln osób, nominalnej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 7% i składce miesięcznej równej 258 zł – rocznie 3093 zł co odpowiada limitowi rocznemu zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych) do ok. 24,5 mln zł (przy uczestnictwie ok. 3,5 mln osób nominalnej stopie zwrotu z inwestycji na poziomie 7% i składce miesięcznej równej 258 zł – rocznie 3093 zł co odpowiada limitowi rocznemu zwolnienia z podatku od dochodów kapitałowych). Można przypuszczać, że rzeczywisty ubytek dochodów nie powinien przekroczyć w pierwszym roku 8,3 mln zł.

Konieczność zachęt podatkowych w ramach III filara systemu emerytalnego
W nowym systemie emerytalnym, nawet przy relatywnie korzystnych uwarunkowaniach, I i II filar nie zapewnią (osobom o przeciętnych dochodach) stopy zastąpienia znacząco przekraczającej 50%. W praktyce oznacza to, iż liczba osób zmuszonych do radykalnego obniżenia swojej stopy życiowej po przejściu na emeryturę będzie się stale powiększała. Taki stan rzeczy może rodzić dla Państwa szereg negatywnych skutków o charakterze społecznym jak i finansowym.
Ludzkość wynalazła dotychczas dwie formy działań Państwa, zmierzających do przeciwdziałania powyższym zjawiskom. Pierwszym z nich jest przymus Państwa do oszczędzania na emeryturę, tak aby w efekcie dochody osiągane w wieku emerytalnym minimalizowały liczbę świadczeniobiorców finansowanych z pomocy społecznej. Drugim sposobem są zachęty zawarte w regulacjach podatkowych, których zadaniem jest, poprzez efekt psychologiczny, mobilizacja do ograniczania bieżącej konsumpcji i “przesuwania jej” na okres emerytalny. Wielokrotnie formy te występują łącznie i tak też powinno stać się w Polsce. Do rozstrzygnięcia pozostaje określenie terminu i skali zachęt – należy zachować dużą ostrożność i zakładać, iż raz przyznanej zachęty podatkowej nie należy ograniczać lub likwidować (mimo iż do takiego “kroku wstecz” został n.p. w 1986r. zmuszony nawet Kongres USA).
Wydaje się iż najbliższym realnym terminem na wprowadzenie zachęt podatkowych w obrębie III filara, który można rozważać, jest 1 stycznia 2004 i połączenie przyznania zachęt z wprowadzeniem opodatkowania oszczędności i dochodów kapitałowych ludności.


Załącznik nr 1

Wybrane dane statystyczne
dotyczące osób płacących podatek dochodowy od osób fizycznych w 2001 r.


Podatek opłaciło 23.785.180 osób, z tego:
	23.187.527 osób opłaciło podatek na zasadach ogólnych (pozostali w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej), z tego:

	17.941.853 rozliczyło się w bezpośrednio w urzędach skarbowych,
	4.643.127 zostało rozliczonych przez organy rentowe (emeryci, renciści)
	602.547 zostało rozliczonych przez zakłady pracy


Z ogólnej liczby 23.187.527 podatników opodatkowanych na ogólnych zasadach:
	dochody wykazało 21.385.962 podatników (92,23%)
	1.631.309 osób (7,04%) nie wykazało przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu ale opodatkowało się wspólnie z małżonkiem
	170.256 podatników (0,73%) uzyskiwało przychody lecz wykazało dochód zerowy albo stratę


7.287.024 podatników  uzyskało dochody wyłącznie z emerytury lub renty. Wg. danych ZUS w 2000r. przeciętna liczba osób pobierających świadczenia emerytalno – rentowe z pozarolniczego systemu ubezpieczenia wynosiła 7.525.200 W tym gronie znalazło się 3.574.100 emerytów, 2.677.600 osób pobierających renty z  tytułu niezdolności do pracy oraz 1.273.500 osób pobierających renty rodzinne. 

W gronie 23.017.271 podatników (a więc z wyłączeniem tych, którzy wykazali dochód zerowy lub stratę) znalazło się:
	21.907.862 osób (94,18%) z I przedziału dochodowego,
	882.094 osób (3,83%) z II przedziału dochodowego,
	227.315 osób (0,99%) z III przedziału dochodowego


W gronie 23.017.271 podatników 11.362.822 osób (49,37%) dokonało odliczenia ulg podatkowych, korzystając m.in. z następujących, wybranych ulg:
	ulgi odliczane od dochodów :
	darowizny - 1.568.301 osób (największa liczba osób korzystająca ulgi odliczanej od dochodu) – przeciętna kwota odliczenia to 858 zł
wydatki mieszkaniowe  - łączna kwota odliczeń od dochodu wyniosła 2.155.044 tys zł – brak jest informacji o liczbie osób korzystających z tego odliczenia

	ulgi odliczane od podatku (19% poniesionych wydatków):
	w 2001 r. została zniesiona ulga na odpłatne kształcenie dzieci, natomiast obowiązywała ulga na dojazdy dzieci do szkół – 398.714 osób – przeciętna kwota odliczeń 98 zł co oznacza wydatek w wysokości 518 zł
	odpłatne świadczenia zdrowotne – 1.861.017 osoby – przeciętna kwota odliczenia to 88 zł co oznacza wydatek w wysokości 462 zł
	odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe – 694.644 osoby – przeciętna kwota odliczenia to 175 zł co oznacza wydatek w wysokości 921 zł
	wydatki mieszkaniowe (w tym remonty) łącznie odliczenia od dochodu oraz od podatku – 8.636.659 osób (największa liczba osób wykazująca ulgę odliczaną od podatku) – przeciętna kwota odliczenia to 495 zł

Przeciętny dochód podatnika z I grupy dochodowej, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne wyniósł 11.935 zł. Przeciętny dochód podatnika z I grupy, korzystającego z ulg podatkowych, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne wyniósł 15.287 zł.




