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Uprzejmie informujemy, że w ramach konsultacji społecznych przedstawiamy
stanowisko Stowarzyszenia Polskich Chrześcijańskich Demokratów w sprawie Druku nr 443
– Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej.

Druk nr 443 – Poselski projekt ustawy o składce audiowizualnej – wnosimy następującej
treści uwagi i propozycje:
Istnieje konieczność zastąpienia dotychczasowych opłat abonamentowych nową daniną publiczną
na rzecz mediów narodowych, jednak z projektu ustawy to nie wynika bowiem nie ma zapisu o
zniesieniu dotychczasowych opłat z dniem obowiązywania ustawy. Należy więc tę daninę
traktować literalnie jako dodatkowe świadczenie obywateli. Według tej ustawy prywatni
dostarczyciele energii elektrycznej są przedstawicielami (organami) władzy wykonawczej wobec
tych podmiotów od których pobierają ten podatek. Opłata Audiowizualna nie będzie powszechna,
gdyż będzie dotyczyć tylko odbiorców posiadających umowę na dostawę energii elektrycznej. Dane
podawane przez operatorów (Energa, Enea, Tauron i STOEN) wskazują, że takich odbiorców jest
około 12 mln. Ustawa nie precyzuje czy właściciele kilku punktów odbioru (mieszkanie, garaż,
altana, obiekty gospodarcze, biura osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) płacą
jedną opłatę, czy też kilka w zależności od ilości punktów odbioru energii elektrycznej. Należy brać
pod uwagę, że skala zwolnień z tytułu wieku (powyżej 75 lat) będzie znaczna. Ponadto brakuje
odniesienia do sytuacji, kiedy punkt odbioru nie wykazuje zużycia energii elektrycznej (właściciel
przebywa za granicą).
Należy zwrócić uwagę na uzależnienie Mediów Narodowych od woli inkasentów co do
przekazywania im należnych funduszy. Terminy przekazywania pobranych danin na rzecz
narodowych mediów są określone uznaniowo. Sankcje za zakłócenia w przekazywaniu należnych
środków finansowych są również uznaniowe, zaś maksymalna kwota sankcji jest bardzo niska. W
skrajnym przypadku inkasent może wykpić się karą i nie pobierać opłaty audiowizualnej. Wówczas
wpływy z tego tytułu wyniosą raptem 24 mln zł. (4 operatorów x 500 000 zł x 12 miesięcy).
Comiesięczny rytm poboru daniny jest rozbieżny z dotychczasowymi procedurami poboru opłat za
energię – raz na dwa miesiące a przy nadpłacie rzadziej.
Biorąc pod uwagę szereg w/w słabości ustawy o opłacie audiowizualnej uważamy, że powinien
być zastosowany bardziej skuteczny sposób jej pobierania. Należy rozważyć możliwość
pobierania opłaty audiowizualnej na rzecz funduszu mediów narodowych przy rozliczaniu

rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości określonej procentowo od
wielkości dochodu netto. Procent opodatkowania powinien być ustalony tak, aby zaspokajał
potrzeby funduszu mediów narodowych. Ponadto należy wykorzystać zasadę wyłączenia ze
świadczenia opłaty audiowizualnej proponowaną w projekcie ustawy druk nr 442.

31-636 Kraków
ul. Osiedle Oświecenia 35

www.spchd.lca.pl

