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ACC & TAX Alert    

Październik 2021 

Polski Ład. Zmiany podatkowe – projekt ustawy 

1 października 2021 roku Sejm przyjął pakiet zmian do ustaw podatkowych, wprowadzających 

przepisy podatkowe ujęte w programie gospodarczym określanym mianem Polski Ład. Ustawa 

teraz trafi do Senatu. Zgodnie z planem rządu, nowe przepisy mają wejść w życie od początku 

2022 roku, co oznacza, że ustawa musi zostać uchwalona i ogłoszona przed końcem listopada. 

Poza wcześniej zapowiadanymi zmianami w opodatkowaniu dochodów z pracy i działalności 

gospodarczej podejmowanej przez osoby fizyczne przyjęte rozwiązania wprowadzają istotne 

modyfikacje w regulacjach dla dużego biznesu prowadzonego przez osoby prawne. Uchwalone 

przepisy są bardzo rozbudowane, modyfikują wiele istniejących rozwiązań, jak również 

wprowadzają nowe podatki. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które w naszej ocenie 

zasługują na Państwa uwagę. 

CIT 

MINIMALNY PODATEK 

CIT  

 

Pierwotnie wprowadzenie dodatkowego podatku miało dotyczyć tzw. wielkich 

korporacji. Jednakże zgodnie z przyjętym projektem nowy podatek ma objąć 

wszystkich podatników, którzy wykazują w zeznaniach rocznych stratę, lub u których 

udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej. Podatek wyniesie 0,4% 

przychodów plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych, czyli m.in. kosztów finansowania 

dłużnego, kosztów licencji oraz usług niematerialnych i prawnych nabywanych od 

podmiotów powiązanych.  

Zgodnie z projektem ustawy podatek ten nie będzie dotyczył:  

◼ nowych podmiotów (start-up’y przez okres pierwszych trzech lat), 

◼ przedsiębiorstw finansowych,  

◼ firm, które w roku podatkowym uzyskały przychody niższe o co najmniej 30% 

w stosunku w roku poprzedniego,  

◼ podatników o prostej strukturze właścicielskiej (udziałowcami są wyłącznie osoby 

fizyczne),  

◼ firm zajmujących się transportem międzynarodowym, lub wydobywaniem kopalin, 

◼ podmiotów wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna 

spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział w kapitale 

zakładowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:  

● rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres, oraz 

● obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich 

łącznych przychodach jest większy niż 1%. 

AMORTYZACJA 

W SPÓŁKACH 

NIERUCHOMOŚCIOWYCH 

 

Ustawa przewiduje, że budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne stanowiące 

odrębną nieruchomość nie podlegają amortyzacji podatkowej. Dodatkowo 

w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy amortyzacyjne od środków trwałych 

zaliczanych do budynków i lokali (grupa 1 KŚT) nie mogą być w roku podatkowym 

wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy 

amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające 

w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Powyższa zmiana może mieć 

negatywne skutki dla podatników, którzy ze względu na klasyfikację księgową 
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zaliczają nieruchomości do inwestycji i nie dokonują odpisów amortyzacyjnych dla 

celów rachunkowych. 

Na podstawie przepisów przejściowych podatnicy mogą, nie dłużej niż do dnia 31 

grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od 

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących budynkami 

mieszkalnymi nabytymi lub wytworzonymi przed dniem 1 stycznia 2022 roku. 

PODATEK OD TZW. 

PRZERZUCANYCH 

DOCHODÓW 

 

Ustawa wprowadza nowy podatku od spółek będących podatnikami z tytułu tzw. 

przerzucanych dochodów. Podatek ten wynosi 19%.  

Za „przerzucone dochody” będą uznawane koszty poniesione bezpośrednio lub 
pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką i stanowiące należność tego 
podmiotu, jeżeli:  

■ faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, 

w którym otrzymał należność, w państwie jego rezydencji jest niższy o co 

najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny 

przy zastosowaniu stawki podatku 19%, oraz  

■ koszty te:  

● podlegają zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania 

przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od 

podatku tego podmiotu powiązanego, lub 

● wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub 

innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, 

w którym otrzymał należność, 

– stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów 
określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.  
 
Do przedmiotowych kosztów zalicza się koszty usług niematerialnych (doradczych, 
reklamowych, zarządzania, itp.), należności licencyjne, opłat za przeniesienia ryzyka 
niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, koszty finansowania dłużnego, opłat 
i wynagrodzeń za przeniesienie funkcji, aktywów lub ryzyk jeżeli suma tych kosztów 
poniesionych w roku podatkowym na rzecz podmiotów, w tym podmiotów 
niepowiązanych, stanowi co najmniej 3% sumy kosztów uzyskania przychodów 
poniesionych w tym roku w jakiejkolwiek formie. 

„UKRYTA DYWIDENDA” 

 

W ustawie zdefiniowano „ukrytą dywidendę" jako koszt niepodatkowy, który spełnia 

jeden z trzech warunków: 

1. wysokość kosztu lub termin poniesienia mają być uzależnione w jakikolwiek 

sposób od osiągnięcia zysku przez podatnika lub od wysokości tego zysku, 

lub 

2. podatnik (np. spółka) nie poniósłby takiego kosztu, gdyby działał racjonalnie 

albo gdyby mógł zapłacić mniej za świadczenie od podmiotu 

niepowiązanego, lub 

3. koszt związany jest z wypłatą wynagrodzenia za prawo do korzystania 

z aktywów, które stanowiły własność wspólnika, akcjonariusza albo osób 

z nimi powiązanych przed utworzeniem spółki.  

Warunku 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.  
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Nowe przepisy dotyczące „ukrytej dywidendy” mają obowiązywać od 2023 roku. 

ZMIANY W MODELU 

POBORU PODATKU 

U ŹRÓDŁA (WHT) 

 

Ogólne zasady dotyczące zwolnień z WHT / niższych stawek WHT będą miały 

zastosowanie w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz jednego odbiorcy nie 

przekroczą 2 mln zł rocznie, natomiast jeśli przekroczą ten próg, polski płatnik będzie 

musiał pobrać WHT według ustawowej stawki podstawowej (19% / 20%), a następnie 

możliwe będzie wystąpienie o zwrot WHT (nowy mechanizm „collect and refund”). 

Nowy mechanizm poboru WHT będzie miał zastosowanie tylko do zagranicznych 

płatności na rzecz podmiotów powiązanych, a regulacje będą dotyczyć odsetek, 

dywidend i należności licencyjnych (inne płatności, takie jak wynagrodzenie za usługi 

niematerialne, zostaną wyłączone z nowego mechanizmu WHT). Polski płatnik 

będzie mógł zastosować zwolnienie z WHT / niższą stawkę WHT również do 

dywidend, odsetek i należności licencyjnych, wypłacanych do podmiotu 

powiązanego, przekraczających limit 2 mln zł, jednakże tylko pod warunkiem 

uzyskania „opinii o stosowaniu preferencji WHT” lub pod warunkiem złożenia 

oświadczenia do organu podatkowego.  

POLSKA SPÓŁKA 

HOLDINGOWA 

 

Ustawa wprowadza definicję spółki holdingowej i przewiduje dla niej preferencje 

podatkowe jak np. zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez 

spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze 

zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych. Nowy reżim podatkowy dostępny będzie 

dla polskich spółek holdingowych, posiadających krajowe lub zagraniczne spółki 

zależne. Będzie on stanowił alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji 

podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów 

podstawowym celem projektu jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych 

warunków zakładania i kontroli grup holdingowych (akumulacja rodzimego kapitału) 

oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego, które będzie sprzyjać 

powrotowi polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. 

Nowy reżim stoi w alternatywie wobec obecnie funkcjonujących zwolnień z podatku 

u źródła implementowanych z Dyrektyw Unijnych. Podatnik, będący spółką 

holdingową, będzie miał zatem możliwość albo skorzystania ze zwolnień unijnych, 

albo ze zwolnień w ramach projektowanego reżimu holdingowego (z opodatkowania 

dywidend, dochodów ze zbycia udziałów lub akcji tej spółki zależnej). Podmioty, które 

przed wejściem w życie projektowanych zmian korzystają ze zwolnień z obecnie 

obowiązującej ustawy, będą mogły wybrać przejście na nowy reżim. 

JPK CIT Ustawa wprowadza dla podatników obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(ewidencji podatkowej) przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich 

przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma 

wejść w życie od 2023 roku. 

ULGI I ZWOLNIENIA 

W CIT 

 

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R). Planowane zmiany w tym obszarze dotyczą 

między innymi: 

◼ wprowadzenia możliwości odliczenia od zaliczek na podatek CIT, 

potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych 

zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-

prawnych, z tytułu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-

rozwojowej, których podatnik nie odliczył ponieważ poniósł stratę albo 

wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, 

◼ wprowadzenia możliwości jednoczesnego korzystania z ulgi badawczo-

rozwojowej i ulgi IP Box, w stosunku do tych samych dochodów. 

Ulga na robotyzację. Zgodnie z założeniami projektu, ulga ma funkcjonować na 

zasadach ulgi na badania i rozwój. Podatnikowi, prowadzącemu działalność 
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przemysłową (produkcyjną), będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podstawy 

opodatkowania kosztów, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów. Chodzi m. in. o koszty nabycia fabrycznie nowych robotów 

przemysłowych, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego 

uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych. 

Ulga konsolidacyjna. Ulga ta ma na celu stworzenie zachęty podatkowej dla 

podatników pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych 

i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych 

funkcjonujących na tych rynkach, 

Ulga dot. produkcji próbnej nowego produktu oraz wprowadzenia go na rynek 

wprowadza możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 

30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia takiego produktu 

na rynek. 

PRZEJŚCIOWY RYCZAŁT 

OD DOCHODÓW 

(ABOLICJA 

PODATKOWA) 

 

Projektowane przepisy wprowadzają przejściowy podatek dochodowy od niektórych 

dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Jest 

to rozwiązanie adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom 

podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych oraz zainteresowanych 

wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych. Stawka 

przejściowego ryczałtu od dochodów wynosi 8% podstawy opodatkowania. 

Z rozwiązań ustawy skorzystać będą mogły podmioty (podatnicy), które osiągnęły 

dochody ze źródeł, które nie zostały zadeklarowane w całości lub w części do 

opodatkowania w Polsce dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych albo 

podatku dochodowego od osób prawnych albo nie zrealizowały w sposób prawidłowy 

ciążącego na tych podmiotach obowiązku poboru podatku (płatnicy). Z nowego 

rozwiązania wyłączone są podmiotu w stosunku do których prowadzone jest 

postępowanie lub kontrola podatkowa, a także dochody pochodzące z nielegalnych 

źródeł.  

CENY TRANSFEROWE Projekt ustawy wprowadza liczne zmiany w przepisach cen transferowych, w tym: 

◼ wydłużenie terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych 

oraz jej przedłożenie na żądanie organu, 

◼ zniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako 

odrębnego dokumentu i przeniesienie oświadczenia do informacji o cenach 

transferowych,  

◼ zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR), w tym wydłużenie 

terminu na jej złożenie oraz ograniczenie możliwości jej złożenia przez 

pełnomocnika, 

◼ zmiany, że lokalna dokumentacja cen transferowych może nie zawierać analizy 

danych porównawczych lub analizy zgodności w przypadku transakcji 

kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące 

mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa 

przedsiębiorców, jak również do transakcji innych niż transakcje kontrolowane 

zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel 

kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych, 

◼ doprecyzowano moment na jaki umowa pożyczki powinna być zgodna w celu 

zastosowania mechanizmu safe harbours dla pożyczek, wskazując 

bezpośrednio, że za dzień zawarcia umowy pożyczki uważa się również dzień 

zmiany umowy pożyczki w przypadku gdy zmiana ta dotyczy oprocentowania 

pożyczki, 

◼ wprowadzenie możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus 
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w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego odpowiedni dowód 

księgowy oraz rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen 

transferowych w zeznaniu rocznym. 

POZOSTAŁE ZMIANY 

W PODATKU CIT 

 

◼ Uchylenie art. 15e, który limituje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 

wydatków z tytułu tzw. usług niematerialnych i licencji ponoszonych na rzecz 

podmiotów powiązanych. Wprowadzenie tej zmiany nie oznacza jednak 

całkowitego odstąpienia przez ustawodawcę od dyskryminacji tego typu kosztów, 

kalkulacja wysokości takich wydatków (limitu stanowiącego 3 mln PLN + 5% 

podatkowego wskaźnika EBITDA) zasadniczo nadal będzie konieczna z uwagi 

na nowy minimalny podatek CIT. 

◼ Limit kosztów finansowania dłużnego – wyjaśnienie sposobu obliczania limitu. 

Aktualne przepisy CIT dopuszczają interpretację, że limit kosztów finansowania 

dłużnego (uwzględniany w kosztach podatkowych) można ustalić na poziomie 

odpowiadającym kwocie 3 mln zł + 30% podatkowego wskaźnika EBITDA 

rocznie (taka interpretacja potwierdzana jest przez sądy administracyjne). Nowe 

przepisy wykluczą to korzystne podejście – od 2022 r. limit będzie jednoznacznie 

określony jako wartość 30% podatkowego wskaźnika EBITDA lub 3 mln zł 

(w zależności od tego która z tych wartości będzie większa) – w konsekwencji nie 

będzie już możliwości sumowania obu limitów. 

◼ Ograniczenie dotyczące kosztów finansowania dłużnego (transakcje 

kapitałowe) - będą miały zastosowanie w przypadku finansowania otrzymanego 

od podmiotu powiązanego i wykorzystania finansowania na transakcje 

kapitałowe, w szczególności nabycie udziałów w innym podmiocie, dopłaty do 

kapitału, wykup udziałów własnych w celu ich umorzenia. 

◼ Doprecyzowanie rezydencji podatkowej – zgodnie z projektem ustawy 

podatnik będzie miał zarząd na terytorium Polski między innymi gdy są 

prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika.  

◼ Rozszerzenie katalog przychodów z zysków kapitałowych o wszelkie 

przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału 

podmiotów, a także przychody uzyskane w następstwie likwidacji spółki 

niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej spółki. 

◼ Zmiany w zakresie "estońskiego CIT" – planowane jest zniesienie limitu 

przychodów, rozszerza się katalog podmiotów mogących skorzystać 

z estońskiego CIT. 

◼ Możliwość zawierania z organami podatkowymi tzw. „umów inwestycyjnych” 

dotyczących skutków podatkowych nowych inwestycji planowanych w Polsce 

(ograniczony zakres kwalifikowanych inwestycji). 

 

VAT 

GRUPY VAT Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego grupy VAT-owskie. Tworzenie 

grup VAT umożliwi przedsiębiorcom zarządzanie podatkiem VAT w całej grupie, co 

wpłynie na cash-flow w ramach całej struktury kapitałowej. Rozwiązanie to umożliwi 

składanie jednego JPK_V7M i wpłacanie podatku za wszystkie podmioty tworzące 

grupę. Podmioty wchodzące do grupy VAT nie będą musiały rozliczać VAT w 

transakcjach między sobą. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca 2022 r.  
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SZYBKI ZWROT VAT Założeniem projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego 

poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do podatnika 

bezgotówkowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami po spełnieniu szeregu 

warunków zwrot VAT miałby następować już w terminie 15 dni. Z uwagi na liczbę 

i zakres warunków do szybkiego zwrotu VAT należy ocenić, że rozwiązanie to będzie 

się cieszyć małym zainteresowaniem wśród podatników. 

OPODATKOWANIE 

TRANSAKCJI 

FINANSOWYCH 

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o VAT podatnicy będą mogli wybrać 

opodatkowanie VAT usług finansowych. Podatnik rezygnujący ze zwolnienia z VAT 

i wybierający opodatkowanie VAT będzie zobowiązany opodatkować wszystkie 

usługi świadczone przez niego na rzecz podatników. Zgodnie z projektem podatnik, 

który zrezygnuje ze zwolnienia, będzie związany swoim wyborem przez okres dwóch 

lat. 

PIT 

WYSOKA KWOTA 

WOLNA 

Zgodnie z zapowiedziami, kwota wolna od podatku dla wszystkich rozliczających 

podatek PIT wzrośnie do poziomu 30 tys. zł (obecnie 8 tys. zł). 

PODNIESIENIE PROGU 

PODATKOWEGO 

Planowane jest również podniesienie progu podatkowego z obecnej kwoty ponad 

85 tys. zł do 120 tys. zł. Obecnie podatnicy, którzy zarabiają rocznie do 85 tys. zł 

płacą podatek według stawki 17 proc. Dochody przekraczające roczny limit 85 528 

zł opodatkowane są według stawki podatku 32 proc. Po zmianie stawka 32 proc. 

będzie miała zastosowanie dla dochodu powyżej 120 tys. zł. 

ODLICZENIE SKŁADKI 

ZDROWOTNEJ 

Niejako w zamian za wyższą kwotę wolną od podatku oraz podwyższony drugi próg 

podatkowy rząd zapowiada zmiany dotyczące zasad odliczania składki zdrowotnej od 

podatku. Po zmianach składka będzie nadal wynosić 9 proc., ale nie będzie ona 

w żadnej części zmniejszać podatku, jak jest obecnie. Dla osób lepiej 

zarabiających oznaczać to będzie zwiększenie opodatkowania o 7,75 punktów 

procentowych, przy czym Ministerstwo Finansów zapowiedziało ulgę dla klasy 

średniej, która ma niwelować wyższy podatek.  

ULGA DLA KLASY 

ŚREDNIEJ 

Ulga dla klasy średniej przeznaczona jest dla osób o dochodach wynoszących od 

68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł rocznie. Sprawi ona, że osoby te pomimo braku 

możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zapłacą wyższego podatku 

dochodowego. 

Wprowadzona została również poprawka, zgodnie z którą z ulgi dla klasy średniej 

będę mogli skorzystać przedsiębiorcy rozliczającym się według skali podatkowej 

(pierwotnie było to planowane tylko dla pracowników). 

SKŁADKA ZDROWOTNA 

DLA CZŁONKÓW 

ZARZĄDU I 

PROKURENTÓW 

Projekt przewiduje nowelizację ustawy o NFZ, na mocy której dojdzie do objęcia 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osoby powołane do pełnienia funkcji na 

mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. 

Planowane zmiany dotyczą przede wszystkim członków zarządu oraz prokurentów, 

którzy swoją funkcję pełnią na podstawie aktu powołania, otrzymując za to 

wynagrodzenie. Dla tych osób oznacza to wzrost obciążeń o 9 proc. podstawy 

naliczania składki, albowiem nie będzie ona mogła być odliczona od podatku.  

SKŁADKA ZDROWOTNA 

U PRZEDSIĘBIORCÓW 

Duże i niekorzystne zmiany w zasadach odprowadzania składki zdrowotnej czekają 

przedsiębiorców, w tym jednoosobowe firmy (osoby samozatrudnione) oraz 

wspólników spółek osobowych. Składka ta będzie wyliczana na takich samych 

zasadach jak u pracowników, tj. w zależności od całkowitego dochodu w danym 
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miesiącu. Dodatkowo, podobnie jak u pracowników, składka zdrowotna nie będzie 

zmniejszać podatku. W porównaniu z obecnym rozwiązaniem, gdzie składka ta jest 

zryczałtowana (niezależnie od dochodu) i podlega odliczeniu od podatku, oznacza to 

wzrost efektywnego obciążenia  przedsiębiorców. Ministerstwo Finansów przekazało 

jednocześnie, że nie pracuje nad zmianami dotyczącymi kosztów uzyskania 

przychodów czy składek na ubezpieczenia społeczne. 

Rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 

proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł (kwota minimalna składki zdrowotnej jest 

uzależniona od minimalnego wynagrodzenia).  

Dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym (ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych) zostaną ustawione progi, zgodnie z którymi osoby o rocznych 

przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2020r. Dla 

firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 

proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł od 

180 proc. przeciętnego wynagrodzenia. 

NAJEM I AMORTYZACJA 

 

Przyjęta przez Sejm ustawa wprowadza niekorzystne zmiany w rozliczaniu najmu 

mieszkań i budynków. Projekt zakłada, że nie będzie można zaliczyć do kosztów 

uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.  

Dodatkowo dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej od 2023 

r. wejdzie zasada, że przychody z najmu mogą być opodatkowane wyłącznie 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zmiana ta będzie oznaczać brak 

możliwości rozliczania kosztów i płacenie podatku zryczałtowanego od kwoty 

otrzymanej od najemcy. 

JPK PIT Ustawa wprowadza dla podatników obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych 

(ewidencji podatkowej) przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich 

przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma 

wejść w życie 2023 roku. 

INNE ZMIANY W PIT ◼ Zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych – nowe przepisy zamiast do 

pojemności będą się odwoływać do mocy silnika. Ryczałt za auta do 60 

kilowatów wyniesie 250 złotych. Za auta mocniejsze 400 złotych. 

◼ Likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców i zastąpienie go 

odliczeniem 1500 zł rocznie od podatku. 

◼ Zero PIT dla powracających, co oznacza, że powracający z zagranicy przez 

cztery lata nie zapłacą podatku dochodowego, jeżeli ich przychód nie przekroczy 

85 528 zł rocznie. 

◼ Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży składnika majątkowego (np. samochodu) 

wykupionego z leasingu do majątku prywatnego, jeżeli zbycie nastąpi przed 

upływem sześciu lat od wykupu.  

◼ Niższy limit transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami – z 15 tys. zł do 8 

tys. zł. 

Obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. dla 

niektórych usług IT obniżka z 15 proc. do 12 proc.). 
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Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 

i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii 

ekspertów TPA Poland. 

KONTAKT 
 

Łukasz Korbas 
Partner 

+48 603 558 869 
lukasz.korbas@tpa-group.pl  

 

Małgorzata Dankowska 
Partner 

+48 663 877 788 
malgorzata.dankowska@tp
a-group.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 

i Południowo-Wschodniej. 

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 

efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości 

i doradztwa personalnego, a także audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 

interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Legal Poland.  

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Legal Poland są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce – jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 

międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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