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Wizyta doradców podatkowych w Parlamencie Europejskim
W dniach od 13 do 16 września Doradcy Podatkowi z Dolnośląskiej Izby Doradców Podatkowych przebywali na wyjeździe studyjnym w Brukseli.
Jednym z punktów programu
wyjazdu była wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli
i spotkanie z Posłanką do Parlamentu Europejskiego Panią Lidią
Geringer de Oedenberg. Pani
Lidia Geringer de Oedenberg
jest posłanką VI, VII i VIII kadencji Parlamentu. Obecnie pełni
funkcję Wiceprzewodniczącej
Komisji Prawnej i pracuje w Komisji Budżetowej i Komisji Petycji. Jest bardzo aktywną i zaangażowaną w swojej pracy posłanką, a przy tym jest dobrze
wykształcona, studiowała na
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej
Handlowej i we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie. Studiowała również w Hiszpanii i Holandii. Zna bardzo
dobrze język francuski, angielski
i rosyjski. Jestem przekonana,
że Pani Poseł godnie reprezentuje Polskę w Parlamencie Europejskim.
Pani Poseł krótko przedstawiła nam zasady działania Parlamentu Europejskiego. Kadencja Parlamentu Europejskiego
trwa 5 lat. Parlament Europejski
ma siedzibę w Strasburgu. Raz
w miesiącu, oprócz sierpnia,
odbywają się tam sesje plenarne.
Parlament odbywa 12 posiedzeń
plenarnych w roku, w tym posiedzenia budżetowe. W drugi
wtorek marca Parlament odbywa sesję roczną. Dodatkowe
posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli. Sekretariat
Generalny Parlamentu i jego

służby znajdują się w Luksemburgu.
Następnie Pani Poseł opowiedziała nam o swojej pracy w
Komisjach i o bieżących sprawach, którymi zajmuje się Parlament Europejski. Najważniejszą sprawą do rozwiązania na
dzień dzisiejszy jest problem
uchodźców z Syrii. Pani Poseł
przedstawiła nam ogólne założenia Parlamentu Europejskiego
rozwiązania problemu uchodźców. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i trudna.
Po spotkaniu zwiedzaliśmy
budynek Parlamentu i salę obrad.
Dzielnica, gdzie znajduje się budynek Parlamentu Europejskiego,
jest bardzo nowoczesna. Znajdują się tu wysokie, przeszklone
biurowce. Prawie nie ma tu sklepów, ani domów mieszkalnych.
Przewodnik poinformował nas,
że jest to dzielnica gdzie pracuje
20 tys. urzędników.
Bruksela jest podzielona, na
część nowoczesną i zabytkową.
Jako miasto bardzo nam się
podobała. Zwiedzaliśmy ją w
dzień i w nocy. Mimo, że w Belgii przeważają dwie grupy etniczne: Flamandowie i Walonowie, to sama Bruksela jest miastem wielonarodowym. Statystyki podają, że ponad 40%
mieszkańców Brukseli to obcokrajowcy. W mieście przeważają
czarnoskórzy obywatele z byłej
kolonii belgijskiej (Maroka) i
obywatele innych narodowości.
Nie są to obecni uchodźcy, ale
osoby na stałe mieszkające w
Brukseli. Jedynym mankamentem tego miasta, na który zwróciliśmy uwagę, to ogromne ilości śmieci na ulicach. Na tak
europejskie miasto, to bardzo
dziwny widok.

A teraz o podatkach w Belgii.
Podatek dochodowy w Belgii
jest wysoki i wynosi:
do 8680 euro 25%
od 8680 do 12 360 euro 30%
od 12 360 do 20 600 euro 40%
od 20 600 do 37 750 euro 45%
od 37 750 50%
Przypominam, że w Polsce
podatek dochodowy to 18%,
19%, 32%. W Polsce od kwoty
85 528 zł płacimy 32% podatku.
W przeliczeniu na średni kurs
euro jest to kwota około 22 162
euro. Wg skali podatkowej w
Belgii płacilibyśmy 45% podatku
a nie 32%. Można tutaj powiedzieć, że w Polsce mamy lepiej.
Ale zobaczmy dalej...
Podstawowa kwota wolna
od podatku za rok 2014 w Belgii wyniosła 7070 euro, co w
przeliczeniu na złotówki daje
kwotę około 27 285 zł, dla porównania w Polsce kwota wolna
od podatku wynosi 3091 zł. W
Belgii kwota wolna od podatku
jest zróżnicowana ; jeśli dochód

brutto w 2014 roku nie przekroczył 26 280 euro, to kwota
wolna od podatku wynosi
7350 euro. Z kolei jeśli podatnik ma na utrzymaniu jedno
dziecko, kwota wolna zostaje
podwyższona o 1500 euro, a
w przypadku dwojga dzieci
na utrzymaniu wzrośnie o
3870 euro i wyniesie razem 10
940 euro, co w przeliczeniu na
polski złoty daje kwotę wolną
od podatku w wysokości około 42 220 zł. Za każde dziecko,
które 1 stycznia 2015 roku
miało mniej niż 3 lata, kwota
wolna od podatku zostanie
dodatkowo podwyższona o
560 euro, pod warunkiem że
podatnik nie będzie odliczał
kosztów żłobka czy opiekunki,
bo takie koszty można odliczać
od dochodu. Jeżeli podatnik
ma na utrzymaniu inne osoby,
rodziców, dziadków, braci,
siostry w wieku powyżej 65
lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o
3000 euro. Każda osoba niepełnosprawna będąca na
utrzymaniu podatnika jest
traktowana jak dwie osoby,
zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona i wynosi 14 140 euro, co po przeliczeniu daje kwotę w polskich
złotych około 54 570 zł.
Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%,
produkty żywnościowe, leki
książki, usługi transportowe,
woda, stawka wynosi 6%. Stawką 12% objęte są opłaty za
węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe. U nas stawki VAT wynoszą odpowiednio 5%, 8%, 23%.

Zasiłek dla bezrobotnych
wynosi na jedną osobę około
2000 euro do 15 miesięcy, a po
upływie tego czasu wynosi na
jedną osobę około 743 euro.
Na zasiłku można przebywać
do końca życia. Aby móc starać
się o zasiłek, należy spełnić
cztery podstawowe warunki:
1) zamieszkanie na terytorium
Belgii (prawo dopuszcza kilka
wyjątków); 2) zdolność do pracy; 3) brak zatrudnienia i brak
wynagrodzenia; 4) aktywność
w poszukiwaniu pracy. Od pewnego czasu w Belgii wprowadzono jednak mechanizm eliminowania nadmiernych obciążeń systemu socjalnego –
jako osobę stanowiącą nadmierny ciężar określa się taką
osobę, która mieszka w Belgii
nie dłużej niż trzy lata i przez
trzy miesiące z rzędu pobierała zasiłek socjalny, a także nie
jest zarejestrowana jako osoba
bezrobotna czy poszukująca
pracy.
Belgia to bogaty kraj, ludziom żyje i pracuje się bardzo
dobrze. Pomimo wysokiego
podatku dochodowego, są tak
wysokie kwoty wolne od podatku i tak wysokie odliczenia,
że w ostatecznym rozliczeniu,
podatnikom w portfelu zostaje sporo pieniędzy. Mają ponadto świetnie rozwiązany
system socjalny i opieki zdrowotnej. Tylko pozazdrościć i
naśladować. Miejmy nadzieję,
że kiedyś w Polsce doczekamy
się takiego dobrobytu.
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