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Szanowni Państwo

Polski ład spowoduje sporo zamieszania w rozliczeniach podatkowych i dla większości podatników będzie to de
facto podniesienie efektywnej stopy podatkowej.

W ramach naszego zespołu, zajmującego się doradztwem podatkowym, przygotowaliśmy podsumowanie ponad

200 stron zmian w przepisach wraz z dodatkowymi komentarzami z naszej strony – jak przygotować się na
nadchodzące czasy i co można z tym zrobić. Nasze opracowanie bazuje na projekcie ustawy, więc ostateczna
wersja regulacji może się delikatnie zmieniać.

Materiał podzieliliśmy na dwie części, tj.:

1) Co negatywnego przyniesie polski ład oraz co podatnik może z tym zrobić, żeby niwelować skutki wzrostu
obciążeń,

2) Pozytywne elementy polskiego ładu, czyli obszary, na których podatnik może zaoszczędzić.

Zachęcam do lektury i mam nadzieję, że będzie ona pomocna.

Jeżeli chcieliby Państwo przedyskutować możliwości minimalizujące nowe obciążenia, jesteśmy do dyspozycji.

Pozdrawiam,

Sylwia Kamińska

Adwokata

Wspólnik Kancelaria Tributum

www.kancelaria-tributum.pl



O kancelarii

Kancelaria Tributum została założona w 2004 roku, początkowo

świadcząca usługi doradztwa w zakresie prawa podatkowego, a

od 2010 roku - pełną obsługę prawną w dziedzinie szeroko

rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i

administracyjnego. W tym czasie założyciel Kancelarii, radca

prawny Tomasz Konczewski uczestniczył jako pełnomocnik

między innymi w wielu dużych postępowaniach sądowych

zarówno przed Sądem cywilnym, jak i przed Sądem

administracyjnym.

Wraz z rozwojem oraz wzrostem zapotrzebowania Klientów na

kompleksową obsługę prawną, Kancelaria Tributum w nowej

siedzibie rozwinęła zakres swojej działalności, poprzez

nawiązanie współpracy z doświadczonym zespołem

adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych.

W konsekwencji, oferujemy Klientom pełną, profesjonalną

obsługę prawną, w szerokim zakresie dziedzin prawa.

www.kancelaria-tributum.pl



Nasze usługi
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Doradztwo prawne:

• Reprezentowanie klientów w sporach

cywilnych

• Roboty budowlane - sprawy o zapłatę,

doradztwo

• Rękojmia, gwarancja – sprawy

sądowe, doradztwo

• Odpowiedzialność karna i majątkowa

członków zarządu spółek

kapitałowych

• Roszczenia o zapłatę

• Naruszenie posiadania, wydanie

nieruchomości

• Spadki (dział spadku, podział majątku)

• Reprezentowanie członków zarządu w

toku postępowań z zakresu działania

na szkodę spółki

Doradztwo podatkowe:

• Bieżące doradztwo podatkowe

• Kontrole podatkowe

• Audyty podatkowe

• Optymalizacje podatkowe

• Podatki biznesie internetowym i

e-commerce

• VAT i podatki dochodowe w branży

nieruchomościowej

• Wdrożenia ulg podatkowych w

przedsiębiorstwach, IP Box, ulga B+R

• Nieujawnione dochody

• Polityki podatkowe oraz procedury

podatkowe

• Raportowanie MDR
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Nowy ład podatkowy, 

czyli wybrane zmiany 

podatkowe na 2022 r.



Opodatkowanie dochodów osób fizycznych
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Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy, głównym celem zmian w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych jest stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego, obniżenie tzw. klina podatkowego oraz 

zwiększenie jego progresywności.  

Cel ten zrealizowany ma zostać poprzez:

ü podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla podatników PIT rozliczających się według 

skali podatkowej;

ü podwyższenie do 120 000 zł progu rozpoczynającego przedział dochodów, do których ma 

zastosowanie stawka podatku 32 proc.;

ü wprowadzenie “ulgi dla klasy średniej”, która ma dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie 

umów o pracę, osiągających roczne przychody z tych umów w przedziale od 68 412 zł do 133 692 

zł. Dzięki tej uldze reforma ma być neutralna dla podatników zatrudnionych na etacie z 

dochodami od ok 5,7 tys. do ok. 11 tys. zł miesięcznie brutto (tj. ulga ma równoważyć planowany 

wzrost obciążenia składką zdrowotną).



Podwyższenie kwoty wolnej od podatku
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Projekt ustawy przewiduje podwyższenie kwoty

wolnej od podatku dla wszystkich podatników do

poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty

zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30

000 zł x 17% - 5 100 zł = 0 zł).

Kwota wolna będzie stosowana przy obliczaniu

zaliczek na podatek, poprzez odliczenie od podatku

kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej

podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł). Dotyczy to zaliczek

obliczanych w sposób narastający, czyli z

uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku

roku.

W przypadku zaliczek pobieranych przez płatników od

przychodów m.in. z osobiście wykonywanej działalności

artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i

publicystycznej, z uprawiania sportu, z tytułu wykonywania

usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło,

praktyk absolwenckich czy staży uczniowskich, płatnik będzie

mógł nie pobierać zaliczek na podatek na pisemny wniosek

podatnika. Prawo do złożenia takiego wniosku przysługiwać

będzie podatnikowi, którego roczne dochody nie przekroczą

kwoty 30 000 zł (oraz poza dochodami od tego płatnika

podatnik nie uzyskuje innych dochodów, od których zaliczki na

podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o kwotę

zmniejszającą podatek lub są opłacane samodzielnie przez

podatnika).



Podwyższenie progu zastosowania stawki 32%
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Art. 27 ust. 1 ustawy o PIT:Podwyższeniu z 85 528 zł na 120 000 zł rocznego

dochodu ulegnie wysokość drugiego progu

podatkowego

Po zmianie do podstawy obliczenia podatku

nieprzekraczającej 120 000 zł stosowana będzie

stawka podatku w wysokości 17%.

Od nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie

obliczany według stawki 32%.

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych

Podatek wynosi

Ponad Do

120 000 17% minus kwota zmniejszająca 

podatek 5 100 zł

120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 

000 zł



Ulga dla klasy średniej 
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Projekt przewiduje również tzw. ulgę

podatkową dla klasy średniej (ulga dla

pracowników). Adresatami tego

rozwiązania będą podatnicy

zatrudnieni na podstawie:

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty wyliczanej według

określonego w ustawie wzoru, której wysokość uzależniona

jest od poziomu rocznych przychodów, tak aby zneutralizować

dla tych podatników wpływ zniesienia możliwości odliczania

składki zdrowotnej od podatku.

Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym

uzyskają przychody ze stosunku pracy i podobnych w wysokości

mieszącej się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

UWAGA!

W przypadku przekroczenia kwoty przychodu uprawniającej do

skorzystania z ulgi dla klasy średniej, podatnik jest zobowiązany

do jej zwrotu w rozliczeniu podatkowym.

Jeżeli np. w grudniu przekroczymy próg przychodu uprawniający

do ulgi, to za 11 miesięcy wstecz musimy zwrócić kwotę

uzyskanej ulgi.

stosunku pracy

stosunku służbowego

pracy nakładczej

spółdzielczego stosunku pracy



Składka na ubezpieczenie zdrowotne
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Nowelizacja przewiduje również zmianę podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz likwidację odliczania składki zdrowotnej od

podatku.

Linówka

Osoby prowadzące działalność gospodarczą rozliczające się podatkiem liniowym będą

odprowadzać składkę zdrowotną w wysokości proporcjonalnej do dochodu (według stawki

4,9%).

Składka zdrowotna nie może być mniejsza niż 9% minimalne wynagrodzenie za pracę.



Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Skala podatkowa

Osoby prowadzące działalność gospodarczą  (np. jednoosobowa działalność/dochód ze 

spółki cywilnej) - opodatkowane na zasadach ogólnych (17%/32%)

• będą odprowadzać składkę zdrowotną w wysokości proporcjonalnej do dochodu

(według stawki 9%)

• podstawa do obliczania składki będzie dochód z działalności, ale nie mniejsza niż

kwota minimalnego wynagrodzenia;



Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ryczał od przychodów ewidencjonowanych

Dla osób korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składka zdrowotna ustalona ma

zostać na poziomie 9% i będzie zależna od przeciętnego wynagrodzenia i ich rocznych przychodów

Podstawa składki zdrowotnej dla osób rozliczających się ryczałtem i osiągających przychód roczny:

• do 60 tys zł wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia (305,56 zł),

• do 300 tys zł wyniesie 100% przeciętnego wynagrodzenia (509,27 zł),

• powyżej 300 tys zł wyniesie 180% przeciętnego wynagrodzenia (916,68 zł).

Karta podatkowa

W przypadku osób rozliczających się karta podatkową podstawą obliczenia 9% składki będzie wysokość

minimalnego wynagrodzenia.



Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Członkowie zarządu i osoby na powołaniu

Składką zdrowotną (9%) mają zostać objęte osoby powołane do pełnienia funkcji w

spółkach, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Tym samym, podstawą naliczenia składki zdrowotnej będzie również m.in.

• wynagrodzenie członka zarządu z tytułu powołania,

• wynagrodzenie prokurentów czy

• wynagrodzenie różnych członków komisji.

Na chwilę obecną, dochody z tych źródeł nie stanowiły podstawy naliczenia składki.



Składka na ubezpieczenie zdrowotne

W pozostałym zakresie osób prowadzących działalność, do których nie stosuje się

ww. regulacje (np. wspólnicy spółek komandytowych):

• 9% składki zdrowotnej,

• liczona od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze

przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego.

w chwili obecnej jest to około 510 zł.



Minimalny podatek dochodowy

www.kancelaria-tributum.pl

Projekt ustawy przewiduje objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających

CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków

kapitałowych) wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy.

Regulacja nie zawiera kryterium wielkościowego dla podmiotu podlegającego pod ww. przepis - tj.

zastosowanie będzie miał do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki.

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosić będzie 10%.

Podstawą opodatkowania będzie suma poniższych elementów: 

4% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych,

Poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego

(zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),

Wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach

podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto

albo zmniejszeniem straty brutto,

Poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw

niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e, który jednocześnie

uchylono) przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN.



Minimalny podatek dochodowy
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ü Jednocześnie uchylony zostanie art. 15e ustawy o CIT limitujący wysokość kosztów uzyskania przychodów 

ponoszonych przez podatnika na nabycie usług oraz praw niematerialnych.

ü Kwotę podatku minimalnego będzie podlegać odliczeniu od CIT obliczonego na ogólnych zasadach, w 

danym roku podatkowym i za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe. Przy kalkulacji podatku 

zastosowanie będą miały odliczenia dotyczące działalności w specjalnej strefie ekonomicznej (Polskiej 

Strefie Inwestycji), a także ulgi z art. 18 ustawy o CIT (ulga B+R i wprowadzane w ramach Polskiego Ładu 

nowe ulgi, m.in. na prototyp i robotyzację).

ü Podatek nie będzie miał zastosowania do:

Ø przedsiębiorstw finansowych, 

Ø podatników którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do 

przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym,

Ø podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym w którym rozpoczęli działalność i w 

kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,

Ø Podatników których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i 

jeżeli podatnik nie posiada m.in. udziałów (akcji) w kapitale innej spółki.



Minimalny podatek dochodowy
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ü Ponadto zgodnie z rządowa autopoprawką do projektu wyłączono od nowego podatku podmioty z 

niektórych branż (m.in. podmioty osiągające przychody z eksploatacji w transporcie 

międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych oraz  wydobywania kopalin których 

ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach) o specyficznym profilu 

działalności, u których niski poziom dochodowości wynika nie z unikania opodatkowania, lecz ze 

szczególnych uwarunkowań prowadzonej działalności.

ü Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

Ø Zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, 

kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych.

Ø Przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi 

przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli cena lub sposób 

określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów 

normatywnych (ceny regulowane) oraz podatnik poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków 

kapitałowych lub udział dochodów w przychodach z tych transakcji w wysokości 1% lub mniej (odrębnie dla 

transakcji tego samego rodzaju). 



Ulga na innowacyjnych pracowników
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Ulga stosowana może być w stosunku do osób fizycznych bezpośrednio zaangażowanych 

w działalność badawczo-rozwojową, których czas:

Podatnik będący płatnikiem zaliczek PIT, który prowadzi działalność B+R, będzie mógł pomniejszyć kwotę 

podlegających przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego zaliczek o iloczyn kwoty nieodliczonej z tytułu ulgi 

B+R oraz (w przypadku podatników CIT) obowiązującej podatnika stawki podatku.

a) pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w 

danym miesiącu wynosi co najmniej 50 %, lub 

b) przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy 

zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie 

tej usługi wynosi co najmniej 50%.

Podatnik (CIT i PIT) będący płatnikiem zaliczek PIT (oraz zryczałtowany PIT) potrącanych z dochodów osób

fizycznych zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych oraz dochodów z

tytułu praw autorskich, będzie mógł odliczyć od tych zaliczek koszty kwalifikowane, których nie odliczył od

swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł stratę albo wysokość

dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń.



Ulga na badania i rozwój
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Czym jest działalność rozwojowa?

Działalność obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie 

wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do 

planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych 

produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe 

zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Co daje ulga BR?

Możliwość dodatkowego odliczenia od postawy opodatkowania 100% wydatków kwalifikowanych.

Nowy Ład

Podatnik będzie uprawniony do odliczenia do 200% kwoty wydatków kwalifikowanych związanych 

z wypłacanymi należnościami z tytułu:

• umów o pracę, 

• umów o dzieło i 

• składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej czasu przeznaczonego na działalność 

B+R



Ulga na prototyp
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Nowy produkt musi powstać w wyniku prowadzonych przez podatnika prac badawczo-rozwojowych.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty produkcji próbnej lub

wprowadzenia na rynek. Odliczenia nieodliczonej w tym roku kwoty można dokonać za kolejne następujące sześć

lat podatkowy.

Art. 18ea ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków

kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie

z art. 18, kwotę stanowiącą 30% sumy kosztów produkcji próbnej

nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy

czym wysokość odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć

10% dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów niż z zysków

kapitałowych.

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie ulg dla podatników CIT i PIT ponoszących koszty w związku z produkcją

próbną nowego produktu lub wprowadzeniem go na rynek.



Ulga prowzrostowa
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Nowelizacja przewiduje wprowadzenie ulg dla podatników CIT i PIT ponoszących koszty na zwiększenie 

przychodów ze sprzedaży produktów.

Art. 18eb ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy

opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia

przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku

podatkowym.

Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów rozumie się odpłatne zbycie 

produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym w rozumieniu 

art. 11a ust. 1 pkt 4.
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Podatnikowi prowadzącemu działalność przemysłową

(produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od

podstawy opodatkowania 50% kosztów poniesionych na

robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do

kosztów uzyskania przychodów.

Koszty poniesione na robotyzację to m.in.:

• Koszty nabycia fabrycznie nowych robotów

przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych,

maszyn i urządzeń funkcjonalnie związanych z

robotami przemysłowymi.

• Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych

niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia

do używania robotów,

• Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących

robotów przemysłowych.

Art. 38eb ustawy o CIT:

1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż

przychody z zysków kapitałowych może

odliczyć od podstawy opodatkowania,

ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą

50% kosztów uzyskania przychodów

poniesionych w roku podatkowym na

robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie

może przekraczać kwoty dochodu

uzyskanego przez podatnika w roku

podatkowym z przychodów innych niż

przychody z zysków kapitałowych.



Ulga konsolidacyjna
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• Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej, która ma zachęcić polskich podatników 

do ekspansji gospodarczej poprzez krajowe i zagraniczne akwizycje.

• Zgodnie z proponowanymi zmianami, podatnicy będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o 

tzw. wydatki kwalifikowane (wydatki na obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę, opłaty 

notarialne, sądowe i skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne, z wyłączeniem ceny 

nabycia udziałów/akcji i kosztów finansowania dłużnego) poniesione na nabycie udziałów lub akcji 

spółki kapitałowej do kwoty odpowiadającej wartości 250 tys. zł. 

Ulga konsolidacyjna będzie dostępna gdy m.in.:

główny przedmiot działalności spółki przejmowanej będzie tożsamy z przedmiotem działalności 

podatnika nabywającego lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za 

działalność wspierającą działalność podatnika i działalność taka była prowadzona przez obie spółki 

przez co najmniej 24 miesiące przed transakcją,

w okresie 2 lat przed nabyciem spółki nie były uznane za podmioty powiązane,

podatnik w jednej transakcji nabywa udziały w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw 

głosu.



Zmiany w estońskim CIT
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Projekt przewiduje także szereg zmian dotyczących tzw. estońskiego CIT, w tym:

Rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania estońskim CIT o spółki 

komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku 

stosowania przepisów o estońskim CIT

Rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych 

estońskim CIT, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego.

Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, 

a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty zobowiązania.

Przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych wypracowanych w 

okresie opodatkowania estońskim CIT na czas ich faktycznej dystrybucji. 

1.

2.

3.

4.

5.

Obniżenie stawki podstawowej z 25% na 20% i preferencyjnej z 15% na 10%.6.



Zmiany w estońskim CIT
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Rezygnacja z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych 

ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego.

Do tej pory podatnik mógł skorzystać z opodatkowania estońskim CIT, jeśli jego

Łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 zł

lub wartość średnich przychodów z działalności, obliczona na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego

z okresu opodatkowania ryczałtem, nie przekroczyła 100 000 000 zł, przy czym przychody te są liczone z

uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług

Nowelizacja usunęła ten warunek, rezygnując tym samym z górnego limitu przychodów jako 

warunku opodatkowania estońskim CIT.

Usunięty został również warunek z art. 28q ustawy o CIT, zgodnie z którym  podatnik, u którego przychody 

lub wartość średnich przychodów były wyższe niż określone w art. 28j ust. 1 pkt 1, ustala dla dochodów 

osiągniętych w kolejnym roku podatkowym domiar zobowiązania podatkowego.



Zmiany w estońskim CIT
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Art. 28t

1. Podatnik jest obowiązany do zapłaty:

1) ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat − do 20. 

dnia siódmego miesiąca roku podatkowego;

2) ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto − do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, 

nie później niż do 20. dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji;

3) ryczałtu od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych − do końca trzeciego miesiąca roku 

podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane;

4) ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą 

− do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia;

5) ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku − do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu 

przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

2. Podatnik może zapłacić ryczałt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jednorazowo w kwocie odpowiadającej ryczałtowi 

należnemu od dochodu z tytułu zysku netto do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po 

ostatnim roku opodatkowania ryczałtem. W takim przypadku przepisu art. 28r ust. 3 nie stosuje się.

Uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a 

w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty zobowiązania
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Przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych wypracowanych w 

okresie opodatkowania ryczałtem na czas ich faktycznej dystrybucji.

Art. 28r ustawy o CIT:

1. Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu

skarbowego deklarację, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok

podatkowy.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie

z przepisami Ordynacji podatkowej.

3. Podatnik, z zastrzeżeniem art. 28t ust. 2, który osiągnął dochód z tytułu zysku netto i w okresie

następującym po zakończeniu stosowania opodatkowania ryczałtem rozdysponuje tym dochodem w

całości lub w części, jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego deklarację, o której mowa w ust. 1,

i wpłacić ryczałt należny od wartości rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto do 20. dnia

miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta dyspozycja została dokonana. Jeżeli

rozdysponowanie dochodu z tytułu zysku netto dokonane zostało po upływie szóstego miesiąca roku

podatkowego przyjmuje się, że zostało ono dokonane ostatniego dnia tego szóstego miesiąca.



Zmiany w estońskim CIT

Obniżenie stawki podstawowej estońskiego CIT z 25% na 20% oraz stawki preferencyjnej dla 

małych podatników z 15% na 10%.

ü Łączne obciążenie CIT i PIT przy wypłacie zysku:

Ø Spółka na klasycznym CIT – mały podatnik: 26,29%, pozostali podatnicy CIT: 34,39%

Ø Spółka na estońskim CIT 2021 – mały podatnik: 25%, pozostali podatnicy CIT: 30%

Ø Spółka na estońskim CIT 2022 – mały podatnik: 20%, pozostali podatnicy CIT: 25%



Ryczałt podatkowy
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Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla podatników osiągających 

niektóre przychody, np. ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej oraz w obszarze IT.1..

Nowelizacja zmieni także przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowego od niektórych 

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zmiany w tym zakresie objąć mają m.in.: 

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

2a) 14 % przychodów ze świadczenia usług:

a) w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),

b) architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), 

c) w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1);

2b) 12 % przychodów ze świadczenia usług:

a) związanych z wydawaniem:

– pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w 

trybie on-line,

– pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

– pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

– oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania 

oprogramowania w trybie on-line,

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z 

oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” 

(PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania 

oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 

62.03.1).
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Zasady prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich 

przesyłania w formie ustrukturyzowanej do organów podatkowych.
2.

Art. 15

Podmioty, o których mowa w ust. 1, prowadzące ewidencję lub wykaz środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych są obowiązane prowadzić tę ewidencję i wykaz przy użyciu programów 

komputerowych oraz przesyłać do urzędu skarbowego tę ewidencję i wykaz:

1) według stanu na ostatni dzień:

a) miesiąca – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych wpłacanego miesięcznie,

b) kwartału – w przypadku gdy stanowią podstawę ustalania ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych wpłacanego kwartalnie

– w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie odpowiednio tego miesiąca albo 

kwartału, oraz

2) po zakończeniu roku podatkowego – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia 

zeznania, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze 

logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg 

podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji 

podatkowej.
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Zasady opodatkowania w formie karty podatkowej - opodatkowanie w formie karty 

będzie odtąd mogło dotyczyć wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy 

opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r.

Art. 25

1. Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty 

podatkowej, jeżeli:

1) kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie 

zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do 

opodatkowania w tej formie po tym dniu;

3.



Ryczałt podatkowy – wynajem mieszkań
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Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu najmu płacą ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych

Wprowadzona zostanie regulacja, zgodnie z którą osoby uzyskujące przychody z tytułu:

• najmu, 

• podnajmu, 

• dzierżawy lub 

• innych umów o podobnym charakterze, 

mogą płacić podatek jedynie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

Tym samym, nie będzie możliwości rozliczania najmu na zasadach ogólnych, tj. z uwzględnieniem kosztów 

uzyskania przychodów.

Zasady rozliczania najmu w ramach działalności gospodarczej nie ulegają zmianie (z wyłączeniem kwestii 

amortyzacji- o czym dalej).

4.



Ukryta dywidenda

www.kancelaria-tributum.pl

Ukryta dywidenda (ang. hidden dividend) - świadczenie wypłacane wspólnikowi i obniżające zysk spółki -

wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy) lecz jego "sztucznego" (z perspektywy organów 

podatkowych) obniżenia, poprzez np. obciążenie długiem, "zbędne" usługi czy świadczenia niezwiązane 

wprost z działalnością.

Dywidenda wypłacana jest z zysku już po opodatkowaniu, podczas gdy "ukryta" dywidenda prowadzi do 

podobnego transferu środków, ale obniża zysk i dochód podatkowy spółki wypłacającej przed 

opodatkowaniem.

Koncepcja ta znajduje odzwierciedlenie w przepisach większości zachodnich systemów podatkowych. 

Przepisy wchodzą w życie od 2023 r.!
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Nowy pkt 15b w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT:

„Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

(…) kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez

podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej

spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę, z zastrzeżeniem ust. 1d i 1e

Nowe ust. 1d i 1e w art. 16 ust. 1 Ustawy o CIT:

1d. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15b, stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

1)wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez

podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku

wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z

podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się

odpowiednio, lub

3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub

współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed

utworzeniem podatnika.

1e. Przepisów ust. 1d pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez

podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku

brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały

uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.



Sprzedaż przedmiotów wykupionych z leasingu
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Obecnie:

Obecnie przychód ze sprzedaży środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej na podstawie

leasingu operacyjnego, który został wykupiony po zakończeniu leasingu do majątku prywatnego nie jest

kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Sprzedaż po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia nie

jest opodatkowana w ogóle.

Nowe regulacje przewidują, że sprzedaż takiego środka będzie stanowiła przychód z działalności gospodarczej,

jeżeli nastąpi w przeciągu 6 lat od dnia wycofania z działalności gospodarczej, tym samym przychód ten

rozliczymy jak przychód z działalności gospodarczej.

Planowane zmiany:



Amortyzacja ŚT nabytych przed rozpoczęciem 
działalności 
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Obecnie obowiązujące regulacje wskazują, że wartość początkowa składników majątku nabytych 

przed rozpoczęciem wykorzystywania ich w działalności gospodarczej ustalana była w oparciu o 

cenę zakupu (tj. cenę historyczną). 

”Wciągając” do działalności gospodarczej 3 letni samochód, mimo że jego cena rynkowa jest 

niższa, przyjmuje się jako wartość początkową środka trwałego cenę zakupu (tj. jak dla nowego 

samochodu).

Od 2022 r. 

Nowe przepisy przewidują ustalanie wartości początkowej w oparciu o wartość rynkową na 

moment rozpoczęcia wykorzystywania środka trwałego w działalności gospodarczej (tj. obecną 

cenę rynkowa, a nie cenę zakupu).

Co do zasady oznaczać to będzie niższą wartość początkową i niższe odpisy amortyzacyjne.



Amortyzacja podatkowa mieszkań 
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W nowelizacji przewidziane zostały zmiany w przepisach o amortyzacji 

podatkowej, polegające na:

Wyłączeniu z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od 

budynków i lokali mieszkalnych. 

Zmianach w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed 

rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej.

Poszerzeniu katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej 

działalności, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z działalności jest 

kwalifikowane w podatku dochodowym do przychodów z działalności. Przepisy wejdą w 

życie od 2023 r.!



Zmniejszenie progu wartościowego transakcji 
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Zmiana wpłynie m. in. na wszelkie rozliczenia podatkowe, w zakresie których ustawa odnosi się do definicji z art. 

19 Prawo Przedsiębiorców, czyli:

• ustalenie przychodu w związku z transakcjami dokonanymi na rachunek niebędący na tzw. Białej Liście;

• brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów transakcji zapłaconych gotówką powyżej ww. 

progu

• solidarna odpowiedzialność za VAT w przypadku zapłaty na rachunek inny niż na tzw. Białej Liście;

Zmniejszenie progu wartościowego transakcji B2B, które muszą zostać dokonane za

pomocą rachunku płatniczego z 15.000 PLN do 8.000 PLN.



Nowe uprawnienia KAS
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ü Nabycie sprawdzające:

• Kontrolerzy KAS będą mogli udawać zwykłych klientów i przeprowadzać "prowokacje", żeby sprawdzać, czy

przedsiębiorca prawidłowo wystawia paragony i prowadzi ewidencję towaru w kasie fiskalnej.

• Kontrolerzy nie będą musieli, tak jak w przypadku innych swoich działań, informować wcześniej o

spodziewanej kontroli.

• Takie nabycie można będzie przeprowadzić zasadniczo w każdej sytuacji, w której sprzedaż miałaby być

ewidencjonowania przy pomocy kasy rejestrującej.

ü Tymczasowe zajęcie ruchomości:

• KAS będzie mogła zajmować na 96 godzin ruchomości osób, wobec których toczy się postępowanie.

Chodzi tu m.in. o meble, biżuterię, samochody, komputery, smartfony - wszystko, co może być

przedmiotem zajęcia egzekucyjnego.

• Zajęcie będzie możliwe w przypadku zobowiązań przekraczających 10 tys. zł.

• Tymczasowemu zajęciu ruchomości nie podlegają ruchomości o wartości znacznie przewyższającej kwotę

potrzebną do zaspokojenia egzekwowanej należności pieniężnej.

• Tymczasowe zajęcie egzekucyjne następuje w drodze protokołu - nie ma możliwości złożenia zażalenia (na

96 godzin organy podatkowe mogą w zasadzie arbitralnie decydować, którymi rzeczami podatnik będzie

mógł rozporządzać, a którymi nie).



Ostrzeżenia Szefa KAS przed tzw. „znikającymi 
podatnikami”
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ü Nowy przepis ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 15a) przewiduje nowe uprawnienie dla Szefa

KAS, który w wyniku działalności analitycznej będzie mógł podejmować działania informujące podatników

VAT o ryzyku występowania w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub

kontrahenta tego podatnika co najmniej jednego dostawcy, który może pełnić rolę „znikającego

podatnika.”

ü Celem proponowanego rozwiązania jest umożliwienie zwalczania oszustw mających na celu wyłudzenie

podatku VAT (tzw. oszustw karuzelowych).

ü Szef KAS będzie przekazywał informacje w formie listu, w którym wskazane będą dane podmiotu,

uznanego przez organy podatkowe, podczas dokonywanych czynności analitycznych, za znikającego

podatnika.

ü Podjęcie decyzji o poinformowaniu podatnika o ryzyku będzie wyłączną decyzją Szefa KAS podejmowaną z

urzędu, a konstrukcja tego narzędzia nie zmienia innych uprawnień i obowiązków, czyli obowiązków

podatników VAT w zakresie dokonywania z należytą starannością weryfikacji kontrahentów.

ü Zakłada się, że działania informujące nie będą miały charakteru masowego. Nie przewiduje się też

wnioskowania o podjęcie takiego działania na indywidualny wniosek podatnika



Pozostałe zmiany
• Obowiązek przesyłania ksiąg i ewidencji z zakresu podatku dochodowego do urzędu skarbowego. 

Podatnicy, oprócz pliku JPK_VAT będą zobowiązani do okresowego przesyłania swoich bieżących 

rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. Obowiązek ten wejdzie w życie od 2023 r.



Przeciwdziałanie „szarej strefie”
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• Projekt ustawy proponuje również nowe rozwiązanie mające na celu przeciwdziałanie tzw.

„szarej strefie”, tj. ograniczenie zjawiska nielegalnego zatrudniania pracowników oraz

nieujawniania części wynagrodzenia.

• Cel ten osiągnięty ma zostać poprzez przypisanie pracodawcy przychodu w związku z

nielegalnym zatrudnianiem pracownika lub niewykazaniem w prawidłowej wysokości

przychodów ze stosunku pracy. W wyniku proponowanej zmiany pracownik nielegalnie

zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku

ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił wynikających z nich obciążeń podatkowych, a

konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały wyłącznie pracodawcę.

Art. 21 ust. 1 ustawy o PIT:

Przychód, o którym mowa w ust. 2 pkt 20,

ustala się także w przypadku, gdy

wynagrodzenie z tytułu nielegalnego

zatrudnienia zostało faktycznie wypłacone

osobie nielegalnie zatrudnionej.

Wolne od podatku dochodowego są przychody pracownika z

tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt

13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody

pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich

właściwym organom państwowym.

Art. 14 ustawy o PIT:
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