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Purpurowy Informator - źródło 
cennych informacji

Z przyjemnością prezentujemy kolejną odsłonę 
„Purpurowego Informatora” – cyklu analiz, w którym 
omawiamy istotne i aktualne zagadnienia dla 
przedsiębiorców.

W bieżącym wydaniu skoncentrowaliśmy się na zmianach 
wprowadzonych do porządku prawnego w Polsce od 
1 stycznia 2022 roku za sprawą wejścia w życie tzw. 
Polskiego Ładu. Nie sposób oczywiście - nawet w pigułce 
informacyjnej - omówić wszystkich zmian w przepisach, 
stąd wybraliśmy naszym zdaniem najważniejsze ze względu 
gł. na zasięg oddziaływania. Nie dotknęliśmy na przykład 
tematu większości wprowadzonych ulg, którym poświęcimy 
odrębny informator.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się zarówno 
eksperci ds. księgowości, jak i - gościnnie - doradcy 
podatkowi Grant Thornton. Całość zamyka komentarz 
Doroty Kosińskiej, która na co dzień czuwa nad realizacją 
kontraktów outsourcingowych z zakresu księgowości, 
zarządzając pracą podległych jej zespołów.

Życzymy owocnej lektury!

Zespół Outsourcingu Grant Thornton

Autorzy tej edycji:

Magda Augustynowicz, Aleksandra Bartczak, Patrycja 
Grybska, Dorota Kosińska, Agnieszka Michalak, Marta 
Piechnik, Martyna Stefaniak, Grzegorz Szysz, Helena 
Warszakowska, Honorata Zakrzewska-Krzyś, Marcin Żmuda

Sytuacja jest bardzo 
dynamiczna...
Na „Polskim Ładzie” suchej nitki nie 
zostawiają ani doradcy podatkowi 
czy eksperci z innych dziedzin, ani 
przedsiębiorcy, ani pracownicy  
(np. nauczyciele, którzy również w lutym 
dostali na konta niższe przelewy). 
Także w szeregach autorów tej największej reformy 
podatkowej od 30 lat nie widać entuzjazmu – bo skoro 
jest tak dobrze (przynajmniej wg kosztownych reklam 
promujących Polski Ład), to dlaczego do dymisji podał 
się 7 lutego br. minister finansów Jerzy Kościński, 
po czym 11 lutego ze swojego stanowiska został 
odwołany przez premiera Mateusza Morawieckiego 
wiceminister finansów Jan Sarnowski?

Wymownym podsumowaniem społecznego  
i międzynarodowego odbioru Polskiego Ładu oraz 
wynikającego z niego chaosu zdaje się być list 
otwarty wystosowany przez Radę Gospodarczą przy 
Marszałku Senatu RP, podpisany także przez znanych 
ekonomistów i przedsiębiorców – z Markiem Belką, 
Jerzym Hausnerem czy Henryką Bochniarz na czele. 
Napisali w nim m.in.:

„Wielu z nas z sukcesem prowadzi firmy 
o ogólnokrajowym i międzynarodowym
zasięgu. (...) We współczesnym świecie
biznesu, w świecie ogromnej konkurencji,
ale też niepewności, w świecie, w którym
wartości w biznesie odgrywają coraz

większą rolę, reputacja i wiarygodność 
ekonomiczna kraju ma ogromne 
znaczenie. A w ostatnim czasie nasi 
partnerzy pytają nas nie o rachunki 
ekonomiczne, lecz, co z Polską, czy 
wyjdzie z Unii Europejskiej, czy nadal 
jesteście wiarygodnymi parterami, czy 
wasz biznes jest stabilny. Reputację 
można bardzo szybko stracić, a jej 
odbudowa trwa lata.”

Dla przedsiębiorców informacje są niestety tylko złe, 
i to trzy. 

Po pierwsze: brak pewności co do ustanowionego  
(i stanowionego) prawa, co znacznie podnosi ryzyko 
prowadzenia biznesu – bo jak tu podejmować 
jakiekolwiek decyzje, skoro nie wiadomo co będzie  
nie tyle za rok, ile za miesiąc, a nawet tydzień.  
Na końcowym etapie prac parlamentarnych znajduje 
się piąta już (!) nowelizacja. Poprawki dotyczą m.in. 
wprowadzenia definicji podstawy wyliczania składki 
zdrowotnej dla przedsiębiorców i uwzględnienia tzw. 
zwanych różnic remanentowych. Na tym z pewnością 
nie koniec, ponieważ kolejne „kwiatki” będą się 
pojawiały w trakcie roku. 
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Niestety szanse na zamrożenie Polskiego 
Ładu są zerowe ze względów prawnych,  
a sama reforma zdaje się być 
jednocześnie „nienaprawialna”. 

Po drugie: wyższe koszty związane m.in. z rosnącymi 
cenami obsługi księgowej czy koniecznością wspierania 
się ekspertyzami doradców podatkowych – bez 
pomocy których jednak prowadzenie biznesu  
w obecnych realiach jest jak spacer po polu minowym.

Po trzecie: przejście od debaty merytorycznej do 
debaty politycznej wokół Polskiego Ładu, co obecnie 
definitywnie przekreśla możliwość rzeczowych rozmów 
zmierzający do uproszczenia systemu podatkowego  
w Polsce i uczynienia go bardziej transparentnym  
i przyjaznym.

Czy jest światełko w tym tunelu? Otóż jest: to 
niesamowita pracowitość, zaradność i wręcz 
niezłomność polskich przedsiębiorców. Ostatnie  
trudne lata dowiodły, że potrafią wyjść obronną ręką  
z wyjątkowo niesprzyjających sytuacji, elastycznie  
i zręcznie dostosowując się do bardzo zmiennej  
i niekorzystnej rzeczywistości. Z pewnością tak samo 
będzie i tym razem, tylko dlaczego to wszystko musi 
się odbywać takim kosztem?

Honorata Zakrzewska-Krzyś 
redaktor prowadząca
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PIT, CIT i VAT - kluczowe limity na rok 2022
CZĘŚĆ 1
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Ogłoszony 1 października 2021 roku przez NBP średni kurs 
euro – wynoszący 4,5941 – jest podstawą do obliczenia 
limitów na następny rok podatkowy, ściśle określonych  
przez ustawy podatkowe oraz ustawę o rachunkowości. 

Poniżej limity na rok 2022 w zakresie:

• statusu małego podatnika dla celów PIT/CIT i VAT,

• kwoty jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis,

•  ryczałtu ewidencjonowanego,

•  uproszczonej rachunkowości.

Kto może mieć status małego podatnika w 2022 roku?

Przedsiębiorca uzyskujący stosunkowo niewielki obrót roczny może dla celów 
podatku dochodowego PIT/CIT oraz podatku VAT rozliczać się jako mały podatnik. 
Przeliczenia kwot obowiązujących limitów dokonuje się według średniego kursu euro 
ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku 
podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł.

Wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od 
osób prawnych (CIT) małym podatnikiem jest ten podmiot, którego wartość 
przychodu ze sprzedaży (razem z kwotą należnego podatku od towarów  
i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej  
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2.000.000 euro;

Wg ustawy o VAT mianem małego podatnika określa się takiego 
przedsiębiorcę, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim 
roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 
1.200.000 euro; o ten status mogą również ubiegać się podmioty prowadzące 
domy maklerskie, zarządzające funduszami powierniczymi czy agenci/
zleceniobiorcy lub inne osoby świadczące usługi o podobnym charakterze 
(poza komisami), jeżeli kwota prowizji/innego rodzaju wynagrodzenia za 
wykonane przez nie usługi (razem z kwotą podatku) nie przekroczyła  
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 
równowartości 45.000 euro.

PIT, CIT i VAT - kluczowe limity na rok 2022
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Jakie korzyści zapewnia status małego podatnika?

W przypadku celów CIT/PIT status małego podatnika umożliwia:

• stosowanie niższej stawki podatku dochodowego CIT – 9%,

•  korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50.000 euro rocznie 
(dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych),

•  kwartalne rozliczenia podatku dochodowego.

 Z kolei dla celów VAT status małego podatnika zapewnia następujące przywileje:

• możliwość korzystania z rozliczeń metodą kasową, dzięki czemu obowiązek 
podatkowy powstaje dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę,

• możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. 

Poniżej równowartość w złotych ustawowych limitów przychodów ze sprzedaży wraz  
z podatkiem VAT, osiągniętych w roku poprzednim, dających status małego podatnika.

Kwota jednorazowej amortyzacji de minimis

Podatnicy, którzy osiągnęli w poprzednim roku podatkowym przychody 
nieprzekraczające kwoty 2.000.000 euro, mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji 
środków trwałych w ramach pomocy de minimis. Dotyczy to zarówno podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i osób prawnych. Ulga ta pozwala  
na jednorazową amortyzację składników majątku zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji 
Środków Trwałych (KŚT), poza autami osobowymi – do kwoty 50.000 euro, czyli:

•  kotły i maszyny energetyczne (gr. 3),

•  maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr. 3),

•  specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (gr. 5),

•  urządzenia techniczne (gr. 6),

• środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych (gr. 7),

• narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr. 8).

Poniżej równowartość w złotych limitu przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem 
VAT, osiągniętych w poprzednim roku podatkowym (w zaokrągleniu do 1 tys. zł), 
uprawniających do skorzystania z pomocy w ramach de minimis.

PIT, CIT i VAT - kluczowe limity na rok 2022 c.d.

Rok 
podatkowy

Mały podatnik  
CIT/PIT

Mały podatnik  
VAT

Mały podatnik  
VAT - pośrednik

2021
2 000 000 

EUR
9 031 000 

PLN
1 200 000 

EUR
5 418 000 

PLN
45 000  

EUR
203 000 

PLN

2022
2 000 000 

EUR
9 188 000 

PLN
1 200 000 

EUR
5 513 000 

PLN
45 000 

EUR
207 000 

PLN

Różnica
157 000 

PLN
95 000 PLN

4 000  
PLN

Rok podatkowy Limit pomocy de minimis

2021 50 000 EUR 226 000 PLN

2022 50 000 EUR 230 000 PLN

Różnica 4 000 PLN

Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2021: 4,5153 (Tabela nr 192/A/NBP/2020, 2020-10-01), 
Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2022: 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021, 2021-10-01)

Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2021: 4,5153 (Tabela nr 192/A/NBP/2020, 2020-10-01), 
Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2022: 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021, 2021-10-01)
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Ryczałt ewidencjonowany w 2022 roku

Już od ubiegłego roku (tj. 1 stycznia 2021) obowiązuje znacznie zwiększony limit 
przychodów uprawniający do skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego – nie 
250.000 euro, ale 2.000.000 euro. W 2022 roku, w przeliczeniu na złote, jest on  
w praktyce jeszcze wyższy:

Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2021: 4,5153 (Tabela nr 192/A/NBP/2020, 2020-10-01) 
Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2022: 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021, 2021-10-01)

Powyższy limit ma zastosowanie do podmiotów kontynuujących działalność 
w kolejnym roku podatkowym. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną wykonywanie 
działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty 
podatkowej, mogą wybrać ryczałt jako formę opodatkowania, bez względu na 
wysokość przychodów.

Od stycznia 2021 roku zwiększeniu uległ także próg przychodów umożliwiający 
kwartalne wpłacanie ryczałtu – z 25.000 euro do 200.000 euro.

 
 

Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2021: 4,5153 (Tabela nr 192/A/NBP/2020, 2020-10-01) 
Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2022: 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021, 2021-10-01) 
 

WAŻNE! 

Limity dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa się 
na podstawie przychodów ze sprzedaży pomniejszonych o należny VAT 
(przychody netto).

Ryczałt ewidencjonowany już od ubiegłego roku – po wprowadzonych 
korzystnych zmian legislacyjnych – stał się atrakcyjną formą opodatkowania 
dla rosnącego grona podatników. Stało się to głównie za sprawą poszerzenia 
katalogu stawek ryczałtu, zawodów uprawnionych oraz zwiększenia limitów. 
Więcej na temat zmian w ryczałcie obowiązujących od 2022 roku oraz zalet 
i wad korzystania z tej formy opodatkowania omawiamy w trzeciej części 
niniejszego opracowania.

PIT, CIT i VAT - kluczowe limity na rok 2022 c.d.

Rok podatkowy Limit przychodów dla ryczałtu

2021 2 000 000 EUR 9 030 600 PLN

2022 2 000 000 EUR 9 188 200 PLN

Różnica 157 600 PLN

Rok podatkowy Rozliczenie kwartalne ryczałtu

2021 2 000 000 EUR 9 03 060 PLN

2022 2 000 000 EUR 918 820 PLN

Różnica 15 760 PLN



10  Zmiany finansowo-księgowe 2022

Dla kogo uproszczona, a dla kogo pełna rachunkowość?

Sposób prowadzenia księgowości zależy nie tylko od wybranej przez przedsiębiorcę 
formy opodatkowania, ale także od osiąganych rocznych przychodów. Podatnicy 
mogą prowadzić ewidencję zarówno w pełnej formie – ksiąg rachunkowych, jak 
i uproszczonej – w postaci księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz ewidencji 
przychodów. Uproszczone formy księgowości są przeznaczone dla:

• osób fizycznych,

•  spółek cywilnych osób fizycznych,

•  spółek jawnych osób fizycznych

•  oraz spółek partnerskich,

których przychody ze sprzedaży (bez VAT), osiągnięte w poprzednim roku nie 
przekroczyły równowartości kwoty 2.000.000 euro w polskiej walucie.

W przypadku przekroczenia ww. progu w roku poprzednim, podatnicy są zobligowani 
do prowadzenia księgowości w oparciu o pełne księgi. Graniczną kwotę przychodów 
przelicza się na złotówki wg średniego kursu NBP ogłoszonego na pierwszy dzień 
roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy, nie stosując zaokrągleń.

Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2021: 4,5153 (Tabela nr 192/A/NBP/2020, 2020-10-01) 
Kurs zastosowany do przeliczenia limitów na rok 2022: 4,5941 (Tabela nr 191/A/NBP/2021, 2021-10-01)

PIT, CIT i VAT - kluczowe limity na rok 2022 c.d.

Rok podatkowy Limit dla uproszczonej księgowości

2021 2 000 000 EUR 9 030 600 PLN

2022 2 000 000 EUR 9 188 200 PLN

Różnica 157 600 PLN
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Zmiany w PIT
CZĘŚĆ 2
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Rok 2022 przyniósł istotne zmiany w przepisach dotyczących 
podatku dochodowego od osób fizycznych, a także w zakresie 
ubezpieczenia zdrowotnego, które w znaczny sposób wpłyną  
na wynagrodzenia, w szczególności osób dobrze zarabiających. 

Poniżej prezentujemy podstawowe zmiany wynikające z nowej ustawy (Dz.U.2021 
poz. 2105).

Podwyższenie progu podatkowego

Dochody osób rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli między innymi osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących umowę zlecenie, umowę o dzieło, 
kontrakty menedżerskie, osób powołanych do pełnienia funkcji członka zarządu, 
prokurenta, do zasiadania w radzie nadzorczej, a także osób prowadzących 
działalność gospodarczą, które wybrały tę formę rozliczeń, opodatkowane są  
do kwoty progu podatkowego w wysokości 17% od podstawy opodatkowania,  
a od nadwyżki – w wysokości 32%. 

Próg podatkowy (inaczej podstawa opodatkowania) od 2009 roku wynosił 
niezmiennie 85 528 zł. Od 1 stycznia 2022 kwota ta została podniesiona  
do 120 000 zł.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Część dochodów osób rozliczających się na zasadach ogólnych, nieprzekraczająca 
określonych w przepisach podatkowych progów, jest zwolniona z podatku. Do końca 
2021 roku, kwota wolna od podatku przysługiwała tylko niektórym oraz zmieniała 
się w zależności od wysokości osiągniętych dochodów. Oznaczało to, że tylko 
osoby, które przez cały rok podatkowy osiągnęły dochód nieprzekraczający kwoty 
8000 zł, nie zapłaciły podatku w ogóle. Natomiast dla osób, które w ciągu roku 
osiągnęły dochód między 8000 zł a 127 000 zł, kwota wolna od podatku stopniowo 

zmniejszała się z 8000 zł do 0 zł. Osoby osiągające dochody powyżej 127 000 zł 
rocznie, płaciły podatek już od pierwszej zarobionej złotówki. 

Od 2022 roku, kwota wolna od podatku została podwyższona do 30 000 zł  
i dotyczy wszystkich. Wszystkie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych,  
bez względu na wysokość osiągniętego w ciągu roku dochodu, nie zapłacą 
podatku od pierwszych zarobionych 30 000 zł dochodu.

Nowa kwota wolna od podatku wywołuje też zmiany w sposobie naliczania 
wynagrodzeń na comiesięcznych listach płac. Do końca 2021 roku, w sytuacji gdy 
pracownik przed pierwszą wypłatą w roku podatkowym złożył Pit-2 (czyli dokument, 
w którym oświadcza, że nie osiąga żadnych innych dochodów, które uprawniają 
go do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przy wpłacaniu miesięcznych 
zaliczek do urzędu skarbowego), pracodawca przy obliczaniu miesięcznej zaliczki 
na podatek umniejszał ją o 43,76 zł. Kwota ta wynikała z kwoty wolnej od podatku, 
która przysługiwała osobom osiągającym roczny dochód od 13 000 zł do 85 528 zł.  
To umniejszenie zaliczki było uwzględnianie w danym roku podatkowym do 
miesiąca, w którym pracownik przekroczył próg podatkowy włącznie. Pracownik, 
przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym, jeżeli osiągnął dochody w skali roku 
nieprzekraczające 13 000 zł, otrzymywał zwrot z urzędu skarbowego, a w przypadku, 
gdy jego dochód przekroczył 85 528 zł, musiał odpowiednią kwotę dopłacić.

Zgodnie z obowiązującą na dzień 31 stycznia 2022 roku ustawą, począwszy od 
bieżącego roku każdemu pracownikowi, który złożył Pit-2, pracodawca powinien 
pomniejszać miesięczną zaliczkę na podatek o 425 zł. Kwota ta jest taka sama, 
niezależnie od tego jakie są zarobki pracownika i nie wywołuje konieczności zwrotu 
czy dopłaty z/do urzędu skarbowego (o ile pracownik słusznie zawnioskował na 
Pit-2 o stosowanie tej kwoty).

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ładu
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Co istotne, kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich osób rozliczających się 
na zasadach ogólnych, ale w ciągu roku, przy obliczaniu miesięcznych zaliczek 
na podatek, nie wszyscy będą mogli z niej skorzystać. Osoby wykonujące umowę 
zlecenie, umowę o dzieło, kontrakt menedżerski, powołane do pełnienia funkcji 
członka zarządu lub do rady nadzorczej, będą miały pomniejszaną zaliczkę  
o 425 zł miesięcznie pod warunkiem, że złożą płatnikowi oświadczenie, iż ich  
roczne dochody nie przekroczą kwoty 30 000 zł.

Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej oraz zmiany w jej wysokości

Każda osoba zobowiązana do opłacania składki zdrowotnej, obecnie opłaca ją  
w wysokości 9% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Część  
tej składki, tj. 7,75% podstawy, dotychczas mogła być odliczona od podatku.  
W efekcie łączne obciążenie z tytułu składki zdrowotnej dla podatnika wynosiło  
tak naprawdę 1,25% podstawy. 

Od 1 stycznia 2022 roku została wycofana możliwość odliczenia składki 
zdrowotnej od podatku. Obciążenia podatników wzrosną jednak w różny sposób, 
w zależności od tego z jakiego źródła uzyskują dochody. 

Podatnicy zatrudnieni na umowę o pracę, wykonujący umowę zlecenie, umowę  
o dzieło czy kontrakt menedżerski, otrzymujący wynagrodzenie z tytułu powołania 
do rady nadzorczej – zapłacą więcej podatku o 7,75% podstawy dla składki 
zdrowotnej, której już nie będą mogli odliczyć. Z kolei dla osób powołanych do 
pełnienia funkcji członka zarządu czy prokurenta – został wprowadzony obowiązek, 
którego dotychczas w ogóle nie było, opłacania składki zdrowotnej w wysokości 
9% od wypłacanego wynagrodzenia. W związku z tym, że jednocześnie nie będzie 
możliwości odliczenia części składki zdrowotnej od podatku, oznacza to dla tych 
osób wzrost obciążeń od nowego roku o 9% kwoty wynagrodzenia ustalonego  
na mocy aktu powołania. 

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego 
Ładu c.d.
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Dla osób prowadzących działalność gospodarczą wprowadzono najbardziej 
znaczące zmiany. Oprócz odebrania możliwości odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku, zmieniono sposób ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Dotychczas podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne 
stanowiła kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Od 1 stycznia 2022 roku 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowił:

a. dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym 
– uzyskany z działalności dochód, przy czym podstawa ta w ciągu roku nie może 
być niższa niż iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w 
danym roku oraz minimalnego wynagrodzenia; dla osób, które opłacają podatek 
liniowy, składka zdrowotna została zmniejszona do 4,9%; składka ta nie może być 
jednak mniejsza w roku podatkowym niż równowartość kwoty wynoszącej iloczyn 
9%, minimalnego wynagrodzenia oraz liczby miesięcy ubezpieczenia zdrowotnego 
w danym roku;

b. dla osób, które stosują opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych – roczna podstawa dla składki zdrowotnej będzie uzależniona 
od kwoty przychodu i wyniesie iloczyn liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu 
zdrowotnemu oraz odpowiedniego dla rocznego przychodu procenta przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 
poprzedniego roku:

• dla przychodu nie większego niż 60 000 zł rocznie: 60%,

• dla przychodu większego niż 60 000 zł lecz nie większego niż 300 000 zł rocznie: 100%,

• dla przychodu większego niż 300 000 zł rocznie: 180%;

c. dla osób, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej – roczną 
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła kwota 
minimalnego wynagrodzenia przemnożona przez liczbę miesięcy podlegania 
ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego 
Ładu c.d.
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Ulga dla klasy średniej

Dla części podatników, w celu zrekompensowania wzrostu podatku, który miałby 
miejsce w związku z odebraniem możliwości odliczenia od podatku części składki 
zdrowotnej, została wprowadzona tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta pomniejsza 
podstawę do opodatkowania. Skorzystać z niej mogą podatnicy zatrudnieni na 
podstawie umowy o pracę oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność 
gospodarczą rozliczające się na zasadach ogólnych. Ulga zatem nie jest skierowana 
np. do zleceniobiorców czy osób pracujących na podstawie umów o dzieło. 

UWAGA!  
Na dzień przygotowywania niniejszego opracowania planowane są zmiany 
katalogu przychodów objętych ulgą dla klasy średniej.

Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, których roczne przychody mieszczą się  
w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Oblicza się ją w następujący sposób:

• dla przychodu wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nie przekraczającego kwoty 
102 588 zł:

(Przychód * 6,68% - 4 566) / 0,17;

• dla przychodu wyższego niż 102 588 zł i nieprzekraczającego 133 692 zł:

(Przychód * (-7,35%) + 9 829) / 0,17.

Zgodnie z brzmieniem ustawy obowiązującej na 31 stycznia 2021 roku, w przypadku 
osób zatrudnionych na umowę o prace, ulgę dla klasy średniej powinien stosować 
automatycznie pracodawca przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek 
dochodowy. Ulga powinna być obliczana w skali miesiąca, w zależności od kwoty 
osiągniętego w danym miesiącu przychodu ze stosunku pracy. Pracodawca nie 
powinien zatem oszacowywać łącznej kwoty przychodu, którą może osiągnąć 

pracownik w skali całego roku. Ulga powinna być stosowana, jeżeli w danym 
miesiącu przychody pracownika ze stosunku pracy będą mieściły się w przedziale od 
5 701 zł do 11 141 zł. Konsekwencją takiego rozwiązania może być to, że pracodawca 
w niektórych miesiącach będzie naliczał ulgę pracownikowi, który biorąc pod uwagę 
przychody w skali roku, nie będzie miał do niej prawa np. w związku z otrzymywaniem 
rocznej premii lub prowizji od sprzedaży. Co ważne, zasiłki wypłacane z ubezpieczenia 
społecznego nie są przychodami ze stosunku pracy. Istnieje zatem możliwość,  
że pracodawca zastosuje ulgę nawet w przypadku pracownika, którego miesięczne 
wynagrodzenie z umowy o pracę przekracza 11 141 zł, ale który na przykład  
w związku z chorobą otrzymał niższe wynagrodzenie za pracę, które mieści się  
w przedziale, dla którego ulga jest liczona. Podobna sytuacja będzie dotyczyła osób, 
które są jednocześnie zatrudnione u dwóch pracodawców, gdyż każdy z nich będzie 
stosował ulgę odrębnie, uwzględniając przychody wyłącznie z własnej umowy. Może 
zatem zdarzyć się, że pracownik będzie musiał po rozliczeniu się z urzędem skarbowym 
dopłacić kwotę podatku wynikającą z utraty prawa do ulgi dla klasy średniej. 
Wprowadzono zatem dla pracowników możliwość złożenia do pracodawcy wniosku 
o rezygnację ze stosowania tej ulgi przy miesięcznych kalkulacjach zaliczki. Mimo 
złożenia takiej rezygnacji u pracodawcy, jeżeli roczne przychody pracownika będą 
mieściły się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, pracownik będzie miał prawo do 
ulgi dla klasy średniej i odzyska nadpłacony podatek po złożeniu zeznania rocznego.

Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
pracodawca będzie obniżał podstawę opodatkowania o ulgę dla klasy średniej  
w następującej kwocie:

• dla przychodu wynoszącego co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł

(Przychód * 6,68% - 380,50) / 0,17,

• dla przychodu wyższego niż 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

(Przychód * (-7,35%) + 819,08) / 0,17.

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego 
Ładu c.d.
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Komentarz eksperta

W związku z pojawieniem się licznych głosów o zmniejszeniu 
wynagrodzenia netto na skutek przyjętych w Polskim Ładzie 
rozwiązań Minister Finansów wydał w dniu 7 stycznia 
Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru  
i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, które zmienia 
sposób naliczania zaliczek na podatek dochodowy odwołując 
się do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2021 roku. 

Na moment przygotowywania niniejszego opracowania resort 
finansów przedstawił projekt nowelizacji ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w którym wzbudzające 
wiele zastrzeżeń i kontrowersji zapisy rozporządzenia zostają 
podniesione do rangi ustawy. Zgodnie z nimi zaliczki na 
podatek dochodowy pracowników i zleceniobiorców, którzy 
osiągają przychód miesięczny do 12 800 zł brutto mają 
być pobierane w wysokości ograniczonej do wysokości 
zaliczki wyliczonej zgodnie z zasadami obowiązującymi 
na 31 grudnia 2021 roku. Zapisy mają ograniczony czas 
obowiązywania – tylko w roku 2022. 

Planowane są także zmiany w zakresie obowiązywania ulgi 
dla klasy średniej, która miałby zostać rozszerzona m.in. na 
zleceniobiorców, emerytów czy rencistów.

Niestety pojawiające niemal codziennie projekty zmian w tzw. 
Polskim Ładzie powodują coraz większy chaos i dezorientację 
zarówno wśród profesjonalistów, z dnia na dzień zaskakiwanych 
nowymi sposobami rozliczania wynagrodzeń,  jak i podatników, 
którzy cały czas nie mają pewności jak będzie wyglądało 
rozliczenie podatku za rok 2022.

Agnieszka Wachowicz
Menedżer 

Grant Thornton
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Nowe ulgi

Dla przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostały nowe 
ulgi, które pozwalają niektórym podatnikom nie płacić podatku od pierwszych 
zarobionych 85 528 zł przychodu. Obecnie z takiej ulgi korzystają wyłącznie 
podatnicy do 26 roku życia. Od 2022 roku z takiej samej ulgi będzie mógł 
skorzystać podatnik osiągający przychody ze stosunku pracy, z umowy zlecenie 
oraz z działalności gospodarczej (oprócz rozliczających się na karcie podatkowej):

1. który przeniósł miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (nieograniczony 
obowiązek podatkowy) na teren Polski – jest to tzw. ulga na powrót, przysługująca 
przez cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe (licząc od początku 
roku podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania do Polski); 
podatnik musi spełnić szereg warunków, aby skorzystać z tego uprawnienia:

• podatnik nie miał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski 
w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok, w którym zmienił 
miejsce zamieszkania na Polskę, aż do dnia poprzedzającego dzień zmiany miejsca 
zamieszkania w bieżącym roku; 

• podatnik posiada obywatelstwo Polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej lub kraju należącego do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Szwajcarii lub podatnik miał nieprzerwanie przez okres,  
o którym mowa w pkt. a wyżej, miejsce zamieszkania w państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
w Szwajcarii, Australii, Chile, Izraelu, Japonii, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii, 
Republice Korei, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub w USA lub miał miejsce 
zamieszkania nieprzerwanie przez 5 lat w Polsce przed okresem, o którym mowa  
w pkt. a.,

• podatnik posada certyfikat rezydencji potwierdzający kraj zamieszkania przed 
zmianą na Polskę, 

• podatnik nie korzystał uprzednio w całości lub w części z tego zwolnienia – ten 
punkt dotyczy sytuacji, gdy podatnik po raz kolejny będzie przenosił miejsce 
zamieszkania na teren Polski;

2. który w roku podatkowym, w stosunku do co najmniej czworga dzieci (tzw. ulga 4+), 
wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim 
zamieszkiwało lub sprawował funkcję rodziny zastępczej lub w przypadku pełnoletnich 
uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny;

3. który po ukończeniu 60 roku życia dla kobiet i 65 roku życia dla mężczyzn  
(tzw. ulga dla seniorów), otrzymuje przychody podlegające ubezpieczeniom 
społecznym oraz mimo nabycia uprawnień do emerytury lub renty rodzinnej,  
nie korzysta z wypłaty tych świadczeń. 

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego 
Ładu c.d.
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Warto zwrócić uwagę, że limit zwolnienia z podatku przychodów do 85 528 zł w ciągu 
roku jest łączny dla wszystkich trzech ulg oraz dla ulgi dla osób do 26 roku życia. 

PRZYKŁAD

Jeśli pracownik do dnia 26 urodzin w 2022 roku uzyska przychody ze stosunku 
pracy w wysokości 70 000 zł, przy których skorzystał ze zwolnienia z podatku 
z tytułu wieku, a ma prawo do ulgi w związku ze zmianą miejsca zamieszkania 
na Polskę, może w roku 2022 skorzystać ze zwolnienia jeszcze z tego tytułu,  
ale tylko na dodatkowe 15 528 zł. Ponadto, jeśli pracownik korzysta z 50% 
kosztów uzyskania przychodu, roczny limit dla tych kosztów liczony jest łącznie 
z wymienionymi wyżej czterema ulgami. Oznacza to, że suma 50% kosztów 
uzyskania przychodu oraz przychodów zwolnionych z opodatkowania z tytułu 
ulgi dla osób do 26 roku życia, zmiany rezydencji podatkowej na Polskę, bycia 
rodzicem dla co najmniej czworga dzieci lub dla osób pracujących po ukończeniu 
wieku emerytalnego i nie korzystających z uprawnienia do emerytury lub renty 
rodzinnej – w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenie, będą 
mogły skorzystać z wyżej wymienionych ulg na bieżąco już przy poborze zaliczki 
na podatek. Wystarczy, że złożą u pracodawcy/zleceniodawcy odpowiednie 
oświadczenie potwierdzające prawo do skorzystania z danej ulgi.

Kluczowe zmiany wynikające z Polskiego 
Ładu c.d.
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W przepisach obowiązujących do końca 2021 roku, podatnik 
będący osobą fizyczną, zawierający w ramach działalności 
gospodarczej umowę leasingu operacyjnego, mógł wykupić 
dany przedmiot (np. samochód) do celów prywatnych.  
Nie stawał się on wówczas elementem majątku firmy. 

W przypadku sprzedaży takiego składniku majątku, osiągnięty przychód nie stanowił 
przychodów z działalności, chyba, że sprzedaż nastąpiła przed upływem 6 miesięcy 
(od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie).  

Od 1 stycznia 2022 roku przychody z odpłatnego zbycia składników ruchomych, 
wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, na 
podstawie umowy (również na podstawie umowy leasingu operacyjnego) uważa się 
za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Dopiero po upływie 6 lat 
od końca miesiąca, w którym zostaną one wykupione z leasingu na cele prywatne, 
możliwa będzie sprzedaż bez podatku. 

Przepisy mają zastosowanie do składników majątku nabytych po 31 grudnia 2021 
roku. Oznacza to, że wykupiony pod koniec 2021 roku przedmiot może zostać 
sprzedany po upływie pół roku, bez podatku dochodowego. 

Zmiany w zakresie leasingu (PIT) 
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Zmiany w ryczałcie oraz karcie podatkowej
CZĘŚĆ 3
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Polski Ład przyniósł rewolucyjne zmiany dla rozliczeń w formie 
karty podatkowej oraz ryczałtu. W związku ze zniesieniem 
przez ustawodawcę możliwości wnioskowania o zastosowanie 
karty podatkowej jako formy rozliczeń dla nowo powstających 
firm, w 2022 roku można się spodziewać lawinowego wzrostu 
zainteresowania podatników ryczałtem, który już w 2021 
roku znacznie zyskał na atrakcyjności dzięki wprowadzonym 
wówczas zmianom legislacyjnym. 

Dotychczas z opodatkowania w formie karty podatkowej korzystali głównie 
rzemieślnicy, a także przedsiębiorcy prowadzący drobną działalność handlową  
czy usługową – w tym medycy na kontraktach. Od 1 stycznia br. stracili tę 
możliwość, stąd wielu spośród nich jako formę opodatkowania w 2022 roku  
z pewnością wybierze ryczałt ewidencjonowany. O tym jakie korzyści i zagrożenia 
mogą się z tym wiązać, piszemy w dalszej części naszego informatora.

Zasady 2022 dla karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostsza forma rozliczania podatku dochodowego, polegająca 
na opłacaniu stałej stawki PIT – uzależnionej od branży, liczby zatrudnianych  
osób oraz wielkości miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Do końca 
2021 r. mógł ją wybrać każdy podatnik spełniający określone przepisami warunki, 
jednak wraz z tzw. Polskim Ładem nadeszła znacząca zmiana. Zgodnie bowiem  
z art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej zlikwidowano możliwość składania wniosków 
o zastosowanie karty podatkowej. Kartę tę mogą stosować wyłącznie ci podatnicy, 
którzy na dzień 31 grudnia 2021 roku byli opodatkowani w tej formie, którzy po tej 
dacie nie zrezygnowali z niej ani nie utracili do niej prawa. 

Składka zdrowotna na karcie podatkowej

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przy karcie podatkowej nominalnie zmalała. 
Skoro nie jest już odliczana od podatku, de facto stała się wyższym obciążeniem. 
Wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2022 r. minimalna pensja  
to 3010 zł, zatem składka zdrowotna stanowi kwotę 270,90 zł. Zmianie tej towarzyszy 
również nowy termin zapłaty składki – obowiązuje do 20. dnia miesiąca następnego.

Kluczowe zmiany dla medyków

Na skutek zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2022 roku możliwość opodatkowania 
kartą podatkową stracili przedstawiciele zawodów medycznych (tj. lekarze, lekarze 
dentyści, felczerzy, technicy dentystyczni, pielęgniarki, położne, lekarze weterynarii) 
wykonujący działalność „na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb 
prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”. 

Przetoczony przepis w praktyce oznacza, że prawa do rozliczania się kartą podatkową 
nie będą mieli medycy na kontraktach, którzy zakładają własną działalność i wiążą  
się umową np. ze szpitalem lub przychodnią. Dotyczy to zarówno publicznej, jak  
i prywatnej służby zdrowia.

Zmiany 2022 dla karty podatkowej i ryczałtu
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Nowe zasady dla ryczałtu

W 2021 roku przychody podlegające ryczałtowi od przychodów 
ewidencjonowanych były opodatkowane jedną z ośmiu stawek tego podatku: 
2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 8,5%/12.5%, 10%, 15% i 17%. Od 2022 roku wprowadzono 
dwie dodatkowe stawki: 12% i 14%. Niestety nie będą one dotyczyć wszystkich 
podatników, a jedynie określonych branż oraz świadczeń. Z 14% ryczałtu 
skorzystają ci podatnicy, którzy osiągają przychody 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).

W 2021 r. dla powyższego świadczenia usług obowiązywały dwie stawki: 17% 
– dla usług świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz 15% – w innych 
przypadkach.

Dodatkowo nową, niższą stawkę ryczałtu, w wysokości 12%, wprowadzono dla 
informatyków i programistów. Stawka, która obowiązywała w 2021 r. to 15% dla:

a)  działalności związanej z wydawaniem:

 ƪ pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem 
publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

 ƪ pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

 ƪ pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

 ƪ oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3),  
z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,

b)  działalności związanej z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego 
(PKWiU 62.02.10.0), związanej z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętej 
grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), 
związanej z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie 
instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanej z zarządzaniem 
siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Składka zdrowotna na ryczałcie wg Polskiego Ładu

Do końca 2021 roku ryczałt ewidencjonowany w pierwszej kolejności był obniżany 
o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika, o której 
mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru), jeżeli nie została odliczona od podatku 
dochodowego. Od 2022 r. podatnicy nie są już uprawnieni do obniżania ryczałtu 
o zapłaconą składkę zdrowotną. Polski Ład wprowadził zmianę, według której 
składka zdrowotna w przypadku podatników objętych ryczałtem jest uzależniona 
od przychodów, a stawka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy jej 
wymiaru. Opiera się ona w bieżącym roku na trzech stawkach:

60% przeciętnego wynagrodzenia  
przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;

100% przeciętnego wynagrodzenia  
przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;

180% przeciętnego wynagrodzenia  
przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Nowym zasadom towarzyszy także nowy termin zapłaty – obowiązujący  
(tak jak w przypadku karty podatkowej) do 20. dnia miesiąca następnego.

Zmiany 2022 dla karty podatkowej  
i ryczałtu c.d.
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Ryczałt jako jedyna forma opodatkowania najmu

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
jednym ze źródeł przychodów podlegających PIT jest najem, podnajem, dzierżawa, 
poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym dzierżawa, 
poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego 
lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych 
produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością 
gospodarczą. Do końca 2021 r. podatnicy rozliczający przychody z tego źródła 
mogli wybrać między dwoma sposobami opodatkowania – na zasadach ogólnych 
oraz ryczałtem ewidencjonowanym według stawki 8,5%, a od nadwyżki przychodów 
ponad 100 tys. zł – 12,5%. Od 2022 podatnicy – o ile nie zdecydują się na rozliczanie 
najmu w ramach działalności gospodarczej – zasadniczo nie mają już takiego 
wyboru. Opodatkowanie ryczałtem (nadal według stawki 8,5% i – od nadwyżki 
przychodów ponad 100 tys. zł – 12,5%) jest jedynym dostępnym sposobem.

Nowe ulgi na ryczałcie ewidencjonowanym

Z początkiem 2022 r. poszerzył się katalog odliczeń od przychodów, z których mogą 
skorzystać podatnicy objęci ryczałtem ewidencjonowanym. Są to dwie nowe ulgi,  
z tytułu wydatków ponoszonych na:

a) ochronę i konserwację zabytków (art. 11 ust. 1 uzpd w zw. z art. 26hb updof)  
– czyli osławiona w mediach „ulga na pałacyk”/„pałacyk plus”

b) oraz ulga nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą 
transakcji płatniczych przy użyciu terminala (art. 11 ust. 3a uzpd w zw. z art. 26hd 
ust. 1 i 2 updof),

o ile nie zostały odliczone od dochodu ani zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów na podstawie updof.

Przesyłanie ewidencji ryczałtu od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku na podatników ryczałtu nałożony zostanie obowiązek 
prowadzenia ksiąg, ewidencji i wykazów, przy użyciu programów komputerowych 
oraz przesyłania ich do urzędów skarbowych w formie pliku JPK. Mowa tutaj 
o ewidencji przychodów, a także wykazie środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych (art. 15 ust. 12 uzpd). Po raz pierwszy plik JPK  
trzeba będzie przesłać za styczeń lub I kwartał 2023 roku.

Zmiany 2022 dla karty podatkowej  
i ryczałtu c.d.
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Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych znacznie zyskało na atrakcyjności  
już w 2021 roku, za sprawą następujących zmian:

• poszerzenia katalogu zawodów uprawnionych do korzystania z ryczałtu, 

•  zwiększenia limitu przychodów pozwalających na opodatkowanie w formie 
ryczałtu – z 250 tys. euro do 2 mln euro,

•  zwiększenia limitu uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu – z 25 tys.  
euro do 200 tys. euro,

•  zwiększenia liczby stawek ryczałtu,

•  obniżenia niektórych stawek ryczałtu. 

Wskutek powyższych regulacji obecnie wszyscy podatnicy, którzy spełniają  
ww. kryteria oraz uzyskują przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej  
(jako jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna lub spółka jawna), 
mogą wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania.

Korzystne stawki opodatkowania

Moda na ryczałt wzrosła jeszcze bardziej dzięki wejściu w życie tzw. Polskiego 
Ładu, który przyniósł kolejną obniżkę stawek ryczałtowych. Obecnie przy ryczałcie 
najwyższa możliwa stawka to 17%, a najniższa 2%, podczas gdy podstawowa 
stawka podatku obliczanego na zasadach ogólnych wynosi 17%, zaś od podatku 
liniowego 19%. Jednak nie tylko wysokość stawek decyduje o korzystności tej formy 
opodatkowania.

Zalety ryczałtu

Istotną zaletą ryczałtu są mniejsze obowiązki ewidencyjne: podatnicy opłacają 
podatek w oparciu o uzyskane przychody, nie odliczając kosztów uzyskania (poza 
opłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne). Oznacza to brak konieczności 
prowadzenia ewidencji kosztowej – czyli m.ni. brak ryzyka nieprawidłowego 
zaliczenia kosztów oraz podważenia ich przez fiskusa. W praktyce uproszczona 
księgowość jest dla przedsiębiorców mniej czasochłonna i tańsza.

UWAGA!  
Opłacalność ryczałtu jako formy opodatkowania należy zweryfikować 
indywidualnie, najlepiej przy pomocy doświadczonego doradcy podatkowego, 
ponieważ niuanse mogą decydować o faktycznej atrakcyjności tej formy 
rozliczeń z fiskusem, bądź o jej braku.

Wady i zalety ryczałtu
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Wady ryczałtu

To, co dla jednych jest korzyścią, dla innych będzie stratą – brak możliwości 
odliczania kosztów uzyskania od przychodu nie kalkuluje się tym przedsiębiorcom, 
którzy ponoszą duże koszty w ramach prowadzonej działalności pozarolniczej.

Wybranie ryczałtu jako formy opodatkowania uniemożliwia również:

•  preferencyjne rozliczanie się wspólnie z małżonkiem,

•  rozliczanie się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących 
dzieci;

•  skorzystanie z ulgi prorodzinnej. 

Pułapki ryczałtu: wybór stawki opodatkowania

W przypadku ryczałtu największym wyzwaniem jest wybór właściwej stawki 
opodatkowania. 

Przykładem jest branża informatyczna, co do zasady opodatkowana 12%  
stawką (zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz 2b ustawy o zryczałtowanym podatku  
od przychodów ewidencjonowanych), która jednak w przypadku usług świadczonych 
przez informatyków (polegających na projektowaniu i rozwoju systemów 
informatycznych) podlega pod stawkę 8,5%. Jednak nie wszyscy pracownicy branży 
IT zapłacą 8,5% lub 12% ryczałtu. W przypadku części z nich prawidłową stawką 
może okazać się 15% podatku, ponieważ wg GUS-u niektóre usługi mogą zostać 
zakwalifikowane jako doradcze. Wątpliwości powstają również przy innych usługach 
z zakresu doradztwa spoza branży IT – tu ważne jest określenie, czy doradztwo nie 
jest wykonywane w ramach wolnego zawodu, który to katalog uległ znacznemu 
uszczupleniu wraz z nastaniem 2022 roku (szczegóły na następnej stronie). 

Prawidłowe określenie rodzaju wykonywanej działalności może, jak widać, być  
w wielu przypadkach bardzo trudne. Niestety obecnie nie istnieje narzędzie, 
które pozwala na precyzyjne określenie odpowiedniej stawki podatku dla danego 
rodzaju usługi, które gwarantowałoby uniknięcie ryzyka związanego z płaceniem 
niewłaściwej kwoty podatku dochodowego oraz wynikających z tego konsekwencji.

Aby uniknąć ryzyka płacenia podatków w oparciu o błędnie przypisaną stawkę,  
w przypadku pojawienia się wątpliwości warto wspomóc się wiedzą i doświadczeniem 
doradcy podatkowego.

Wady i zalety ryczałtu c.d.
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W definicji wolnych zawodów 2022 znajduje się pozarolnicza działalność 
gospodarcza wykonywana osobiście przez:

• tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych;

• biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów 
oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów 
ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, 
maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm 
inwestycyjnych, rzeczników patentowych.

Zawody usunięte z definicji wolnych z końcem 2021 roku, to:

• zawody zaliczane do opieki zdrowotnej: lekarze, lekarze dentyści, lekarze 
weterynarii, technicy dentystyczni, felczerzy, położne, pielęgniarki, 
psychologowie, fizjoterapeuci;

• zawody związane z architekturą: architekci, inżynierowie budownictwa, 
rzeczoznawcy budowlani;

• profesje nauczycieli – świadczących usługi edukacyjne polegające na udzielaniu 
lekcji na godziny.

Za działalność wykonywaną osobiście w przypadku osób, które wykonują 
czynności związane z istotą danego wolnego zawodu uznaje się taką działalność, 
która nie jest realizowana w oparciu o: umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę  
o dzieło oraz inne umowy o podobnym charakterze.

Wolne zawody  
w 2022 roku
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Optymalna forma opodatkowania w 2022 roku?

Jednoosobowa działalność gospodarcza: z „liniówki” na ryczałt?

W zespole doradztwa podatkowe Grant Thornton obserwujemy wyraźny 
trend dotyczący przechodzenia coraz szerszego grona podatników na ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych. Tu opłacalność zależy od branży. Dla 
reprezentantów branży IT oraz medycznej, co do których ustawodawca wprowadził 
znaczące preferencje w postaci obniżonej stawki ryczałtu – odpowiednio do 
poziomu 12% dla branży IT oraz 14% dla branży medycznej – decyzja wydaje 
się dość oczywista. W przypadku innych zawodów wolnych (których katalog 
uległ zmianie od 2022 roku), sprawa nie jest już taka prosta. W takim przypadku 
dotychczas większość podatników reprezentujących zarówno wolne zawody, ale nie 
tylko, decydowała się na wybór podatku liniowego w wysokości 19% od dochodu, 
mając w alternatywie opodatkowanie 17% czy 15% ryczałtem od przychodu. 

Obecnie sprawa się skomplikowała, bo w przypadku tzw. liniówki doszło 4,9% 
składki zdrowotnej, co w praktyce podniosło realne opodatkowanie dochodów  
do poziomu ok. 24%. A taka sytuacja już skłania wielu podatników do ponownego 
rozważenia ryczałtu, do którego trzeba dodać zryczałtowaną składkę zdrowotną 
(ok. 330 zł dla przychodów poniżej 60 tys. zł rocznie, ok. 550 zł dla przychodów  
w granicach 60-300 tys. zł rocznie oraz ok. 1000 zł dla przychodów powyżej  
tej kwoty). Ten rachunek powoduje, że dla wielu osób na samozatrudnieniu  
w bieżącym roku opłacalne staje się przejście na ryczałt, zwłaszcza dla biznesów 
tzw. niskokosztowych, nie mogących sobie obniżyć dochodu o koszty np. biura, 
samochodu itd. oraz tych, dla których w Polskim Ładzie przewidziano niską stawkę 
ryczałtu (do których poza informatykami i zawodami medycznymi, zaliczają się 
np. nauczyciele udzielający lekcji na godziny czy też prowadzący inną działalność 
edukacyjną, mający 8,5% stawkę ryczałtu).

Biznesy wysokodochodowe: a może spółka?

W przypadku przedsiębiorców, którzy nie są na samozatrudnieniu, albo po prostu 
ich biznesy generują większe dochody, obserwujemy trend przechodzenia na 
spółki – i to wcale nie w przypadku gigantycznych firm. Weźmy na przykład spółkę 
cywilną czy jawną z branży informatycznej, o dochodach na poziomie 4-6 mln 
zł rocznie, która jest źródłem utrzymania dla dwóch rodzin. Prawdopodobnie jej 
właściciele w minionych latach już wielokrotnie spotykali się z radami, by zmienić 
formę prawną spółki, która wiąże się dla nich z ogromnym ryzykiem – ponieważ za 
jej zobowiązania odpowiadają całym swoim prywatnym majątkiem, muszą też od 
kilku lat płacić daninę solidarnościową. Zapewne radzono im różnie: a to by przeszli 
na spółkę komandytową, a to komandytowo-akcyjną czy spółkę z o.o. Oni jednak 
cenili prostotę aktualnej formy prawnej swojej spółki, na której bazowali od wielu  
lat i byli do niej przyzwyczajeni. 

Jednak po wejściu w życie Polskiego Ładu, ich sytuacja się zmieniła. Do tej pory 
bowiem byli opodatkowali podobnie jak jednoosobowe działalności gospodarcze, 
tj. każdy z właścicieli rozpoznawał w swoim PIT-cie 50% dochodów spółki (2-3 mln), 
od którego płacił 19% liniowego podatku, plus daninę solidarnościową, którą 
jakoś każdy z nich przełknął (obowiązującą powyżej 1 mln zł) – czyli kolejne 4 p. p., 
oraz oczywiście ZUS – jak każdy przedsiębiorca. W uproszczeniu więc ich poziom 
opodatkowania wynosił 23% podatku plus ZUS. Jednak od 2022 roku, kiedy do 
tego wszystkiego doszła im składka zdrowotna w wys. 4,9%, ich efektywny poziom 
opodatkowania dobił do niemal 28% - w tym momencie większość przedsiębiorców 
powie: dość. To tendencja, którą obserwujemy u sporego grona przedsiębiorców – 
wielu z nich stwierdza, że nadeszła najwyższa pora, by zrobić w swoich podatkach 
porządki. Decydują się na taki krok także ci, którzy dotychczas nie chcieli sobie 
komplikować rozliczeń bardziej zaawansowanymi formami spółek, jednak od 
nowego roku ogrom obciążeń fiskalnych kazał im to założenie zweryfikować. 

Jakie mają opcje? Czytaj dalej na kolejnej stronie!



28  Zmiany finansowo-księgowe 2022 “
Optymalna forma opodatkowania w 2022 roku?

Pierwszą alternatywą jest przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową 
lub komandytowo-akcyjną. W takiej sytuacji spółka zapłaci podatek CIT  
– w zależności czy jest małym podatnikiem czy nie – w uproszczeniu na poziomie 
9% lub 19% od dochodu, plus w przypadku spółki komandytowej dochodzi 
jeszcze zryczałtowana składka zdrowotna na poziomie 500 zł. Jeśli właściciele są 
komplementariuszem takiej spółki, to nadal odpowiadają za jej zobowiązania swoim 
majątkiem, ale ich opodatkowanie (pomijając detale) diametralnie spada: z 28%  
do 19% - za sprawą zmiany formy prawnej na korzystniejszą. Okazuje się więc,  
że podniesienie opodatkowania o tych 5% (tj. o stawkę składki zdrowotnej)  
w praktyce sprawiło, że wielu podatników uznaje swoje obciążenia za zbyt wysokie 
i dąży do zmiany, która przybliży ich do wcześniejszych 19% podatku, które przez 
lata akceptowali.

Drugą alternatywą jest przechodzenie na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
i wchodzenie w ryczałt estoński. Choć tzw. estoński CIT wszedł w życie w Polsce  
w 2021 roku, to jednak wówczas został finalnie zaproponowany w takim kształcie, 
że korzystanie z niego nie było złym pomysłem – odradzaliśmy wtedy estoński CIT 
naszym klientom. Jednak w Polskim Ładzie ustawodawca postanowił najwyraźniej 
uwzględnić głosy doradców i poprawił regulacje w taki sposób, że przeszliśmy od 
oceny skrajnie negatywnej do skrajnie korzystnej odnośnie podatku CIT. Uważamy, 
że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla polskich przedsiębiorców prywatnych  
(nie zagranicznych – bo oni zwykle nie inwestują bezpośrednio) – małych, 
średnich i dużych. Nie jest to może rozwiązanie doskonałe, ale jest bardzo 
dobre, dlatego doradzamy je wielu naszym klientom. Ryczałt estoński, zależnie od 
poziomu przychodów (czy firma jest małym podatnikiem do 2 mln euro przychodów 
czy dużym) skutkuje łącznym poziomem opodatkowania – czyli kwotą, jaką płaci 
spółka oraz wspólnik, kiedy pobiera dywidendę – na poziomie od 20% (dla małego 
podatnika) do 25% (dla dużego podatnika). I to tylko od części wypłaconych zysków. 

Zatem jeśli firma dotychczas działała w formie spółki cywilnej i w 2022 roku 
musiałaby zapłacić 28% podatku, to przechodząc na spółkę z o.o. zapłaci od 0% 
do 20-25% podatku – zależnie od tego jaką część zysku zainwestuje ponownie,  
a jaką wypłaci właścicielom. Plus do tego właściciele nie odpowiadają całym  
swoim majątkiem za swój biznes, co też robi różnicę.

Trudno się dziwić dążeniom podatników do obniżania poziomu obciążeń finansowych 
oraz ryzyka. Obecnie sytuacja trochę stanęła na głowie: przedsiębiorcy zmuszeni 
do płacenia relatywnie wysokich podatków, czyli na poziomie 24% podatku 
dochodowego lub 28% z daniną solidarnościową, dodatkowo odpowiadają za firmę 
własnym majątkiem. Z kolei ci, którzy wybiorą spółkę z o.o., płacą i niższe podatki 
i mają nieporównywalnie niższe ryzyko biznesowe – to dokładnie odwrotnie, niż 
zdawałoby się, powinny wyglądać założenia systemowe. Z tego właśnie wynika trend 
przechodzenia na różne spółki, w tym bardziej wysublimowane, czego dowodem jest 
wysyp filmików na You Tube z wyjaśnieniem jak założyć taką czy taką spółkę i dla 
większych i mniejszych działalności.

Więcej na temat spółki komandytowo-akcyjnej >>

https://grantthornton.pl/publikacja/spolka-komandytowo-akcyjna-ska-2022-jak-polski-lad-wplynal-na-jej-popularnosc/
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Spółki kapitałowe: PGK, PSH a może jeszcze inne rozwiązanie?

W przypadku spółek kapitałowych podstawowym pytaniem jest to, jak zmiany 
wynikającego z Polskiego Ładu wpłyną na ich grupę kapitałową czy spółki,  
z którymi są powiązane. Jest sporo nowych regulacji, np. podatek minimalny,  
tzw. ukryte dywidendy mające wejść w życie od 2023 roku czy ograniczenia  
w kosztach amortyzacji, na szczęście mamy na to kilka nowych czy mało znanych 
narzędzi, o których klienci mogą jeszcze nie wiedzieć lub wiedzą niewiele, a które 
mogą się okazać użyteczne. Jednym z nich jest możliwość tworzenia Podatkowych 
Grup Kapitałowych, których jest niewiele, ale już obserwujemy zwiększone 
zainteresowanie nimi, innym są nowe możliwości dotyczące opodatkowania 
spółek holdingowych czy fakultatywny VAT dla usług finansowych (świadczonych 
m.in. w grupach kapitałowych). 

Pojawiło się więc zarówno sporo nowych pułapek, jak  
i instytucji, o których póki co się dużo nie mówi, ale warto  
je mieć na uwadze. Bardzo ważne jest więc przyjrzenie się 
swoim rozliczeniom, ponieważ w wielu przypadkach spółki 
mogą być zmuszone do płacenia już od bieżącego lub od 
przyszłego roku wyższych podatków, nie znając remediów  
na swoje kłopoty.

Grzegorz Szysz
Partner 

Grant Thornton
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Zmiany w CIT
CZĘŚĆ 4
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Wprowadzony w 2021 roku tzw. estoński CIT miał niewiele 
wspólnego z atrakcyjnością i prostotą rozwiązań wzorowanych 
na modelu estońskim, stąd znikome nim zainteresowanie. 

Ustawodawca najwyraźniej jednak się zreflektował, ponieważ w pakiecie podatkowym 
Polski Ład wprowadził szereg modyfikacji, które sprawiły, że w obecnym kształcie 
estoński CIT jest niezwykle przyjaznym modelem opodatkowania. Co się zatem 
zmieniło w ryczałcie od dochodów spółek kapitałowych?

Korzyści estońskiego CIT

Istotą estońskiego CIT jest odroczenie opodatkowania CIT oraz dodatkowo obniżenie 
poziomu PIT do momentu konsumpcji zysków przez wspólników (tj. gł. w przypadku 
wypłaty dywidendy), dzięki reinwestycjom. W skrócie: estoński CIT pozwala na 
przeniesienie momentu zapłaty podatku do czasu wypłaty zysku. Tym samym to 
właściciel spółki (a nie urząd skarbowy) decyduje o momencie zapłaty podatku, 
którego wysokość jest uzależniona nie od dochodów, ale od wysokości transferu 
zysków. Samo rozliczenie z fiskusem odbywa się na uproszczonych zasadach – za 
sprawą braku konieczności zapłaty podatku od bieżącego zysku nie istnieje bowiem 
konieczność prowadzenia ewidencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego, 
co pozwala na prowadzenie prostej księgowości. 

Co jednak najważniejsze, łączne obciążenia podatkowe (na poziomie spółki i wspólnika, 
tj. w zakresie PIT i CIT) wynoszą odpowiednio do 20% (dla małych podatników)  
i do 25% (dla dużych podatników), podczas gdy w klasycznym systemie podatek 
wyniósłby ponad 26% dla małych oraz 34% dla większych podatników. Należy 
się zatem spodziewać, że po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład znacznie 
szersza grupa spółek już podjęła (do 31 stycznia br.) lub jeszcze podejmie decyzję  
o skorzystaniu z tego rozwiązania.

Dla kogo estoński CIT od 2022 roku?

Estoński CIT jest przeznaczony dla podatników podatku dochodowego od osób 
prawnych. Tym samym jest dostępny dla:

1. spółek kapitałowych:

 ƪ  spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

 ƪ  spółek akcyjnych;

2. od stycznia 2022 roku – również dla podatników podatku dochodowego  
od osób prawnych, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne:

 ƪ prostych spółek akcyjnych,

 ƪ spółek komandytowych,

 ƪ  spółek komandytowo-akcyjnych.

Ponadto do skorzystania z estońskiego CIT są upoważnione podmioty, które 
spełniają m.in. takie warunki, jak:

• brak wielopoziomowej struktury,

•  osiąganie większości przychodów z działalności operacyjnej (a nie z pasywnej),

•  zatrudnianie minimum 3 pracowników (nie dotyczy start-upów) lub ponoszenie 
miesięcznych wydatków w wysokości 3 x przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
na rzecz zatrudnionych na podstawie innych umów co najmniej 3 osób fizycznych, 
niebędących udziałowcami.

Zmiany w estońskim CIT
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Łagodniejsze warunki wejścia w estoński CIT od roku 2022

Wśród zmian ułatwiających przejście na estoński CIT ustawodawca od stycznia 
2022 roku wprowadził – poza m.in. poszerzeniem katalogu spółek mogących 
korzystać z tego rozwiązania – przede wszystkim następujące zapisy:

•  brak obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych (co zwłaszcza 
w okresie spowolnienie gospodarczego wskutek pandemii było ważnym czynnikiem 
ryzyka) lub wydatków na wynagrodzenia;

•  brak górnego limitu przychodów (dotychczas 100 mln zł) uprawniających do 
stosowania estońskich zasad opodatkowania (w konsekwencji ustawodawca 
zrezygnował z domiaru zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdyby w którymś 
roku limit ten został przekroczony);

•  uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. 
korekty wstępnej (tj. zmiana terminów zapłaty podatku od różnic przejściowych 
między wynikiem podatkowym, a wynikiem rachunkowym), a w niektórych 
przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty tego zobowiązania.

Więcej informacji na temat estońskiego CIT znajduje się w Purpurowym 
Informatorze Grant Thornton:

Zmiany w estońskim CIT c.d.

„Estoński CIT 2.0” od 2022 r. realną szansą  
na brak opodatkowania – sprawdź, czy możesz zyskać >>

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/10/Purpurowy-Informator-Esto%C5%84ski-CIT-2_0-2021_11_04.pdf
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Jednym z pozytywów wejścia w życie tzw. Polskiego Ładu jest 
– wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku – złagodzenie zasad 
tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych 
(PGK), a także zabezpieczenie ich przed podatkowymi skutkami 
czasowego spadku zyskowności (uzyskiwanej przez grupę). 

Zmiany te wreszcie poszły w kierunku umożliwienia tworzenia PGK przez mniejsze 
podmioty oraz urealnienia warunków pozwalających na prowadzenie PGK. 
Dotychczasowe, restrykcyjne wymogi powodowały, że w Polsce funkcjonowało 
zaledwie kilkadziesiąt tego typu podmiotów (na 2020 rok – tylko 61). Wprowadzone 
ułatwienia i uproszczenia powinny sprawić, że po PGK sięgnie znacznie więcej 
podatników, choć sama instytucja PGK na gruncie polskiego prawa podatkowego 
nie jest nowością – funkcjonuje już ćwierć wieku, ale dopiero teraz faktycznie 
zyskuje na atrakcyjności.

Kluczowe zmiany w powoływaniu i funkcjonowaniu PGK od 2022 roku

Do najważniejszych zmian w zakresie PGK, jakie weszły w życie za sprawą tzw. 
Polskiego Ładu, należą:

• obniżenie limitu średniego kapitału zakładowego przypadającego na każdą  
ze spółek wchodzących w skład PGK z 500 tys. zł do 250 tys. zł;

• możliwość rozszerzania PGK o spółki powstałe z połączenia czy podziału spółek 
wchodzących w skład PGK (bez utraty statusu członka PGK), o ile ich liczba  
w ramach PKG nie spadnie poniżej dwóch,

•  zniesienie dotychczasowego warunku rentowności (obowiązku utrzymywania 
udziału dochodów w przychodach) na poziomie minimum 2% umożliwiającego 
posiadanie statusu członka PGK;

•  likwidacja obowiązku zawierania umowy o utworzeniu PGK w formie aktu 
notarialnego (przy utrzymaniu obowiązku formy pisemnej takiej umowy);

• dopuszczenie możliwości przeprowadzania w ramach PGK czynności 
restrukturyzacyjnych, takich jak przekształcenia, połączenia czy podziały spółek;

•  umożliwienie kontynuacji działalności poprzez zmianę umowy, tj. zawarcie nowej 
lub przedłużenie dotychczasowej (przy zachowaniu obowiązku jej zgłoszenia 
i rejestracji – tu doprecyzowano: w terminie 14 dni – przez naczelnika urzędu 
skarbowego);

•  dopuszczenie możliwości istnienia powiązań między spółkami wchodzącymi 
w skład PGK (dotychczas mogły mieć jedynie charakter jednostopniowy, 
zachodzący na linii: spółka matka-spółki córki);

•  zobowiązanie PGK do weryfikowania transakcji dokonywanych z podmiotami 
powiązanymi lub niepowiązanymi, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd w raju podatkowym, a łączna wartość transakcji 
przekracza 500 tys. zł; 

•  umożliwienie rozliczania strat podatkowych skumulowanych przez spółkę przed 
przystąpieniem do PGK, po spełnieniu ustawowych warunków.

Za sprawą zmian wprowadzonych przez Polski Ład podatnicy mogą liczyć 
na dwie kluczowe korzyści płynące z utworzenia PGK – są to: (1) możliwość 
obniżenia zobowiązań podatkowych poprzez kompensowanie strat 
spółek wchodzących w skład PGK, (2) większa swoboda przy transakcjach 
zachodzących między podmiotami w ramach grupy. Wato rozważyć tę  
opcję przy wsparciu doświadczonych doradców podatkowych, ponieważ  
o opłacalności tego rozwiązania mogą decydować szczegóły.

Ułatwienia dla powoływania i działania PGK



34  Zmiany finansowo-księgowe 2022

W ramach tzw. Polskiego Ładu ustawodawca wprowadził do 
ustawy CIT rozdział 5b, który reguluje kwestię opodatkowania 
spółek holdingowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2022 roku, spółka holdingowa 
to albo spółka z o.o. albo spółka akcyjna będąca podatnikiem, spełniająca łącznie 
następujące warunki:

• posiada nieprzerwanie przez okres minimum 1 roku, bezpośrednio na podstawie 
tytułu własności, co najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej;

• nie jest spółką tworzącą PGK;

• nie korzysta z określonych zwolnień podatkowych;

• prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą;

• udziałów (akcji) w tej spółce nie posiada, pośrednio lub bezpośrednio, udziałowiec 
(akcjonariusz) mający siedzibę lub zarząd lub zarejestrowany lub położony 
na terytorium lub w kraju:

 ƪ wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2,

 ƪ wskazanym w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów 
podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, o którym mowa 
w art. 86a § 10 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

 ƪ z którym Rzeczpospolita Polska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, 
w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo Unia 
Europejska nie ratyfikowała umowy międzynarodowej, stanowiącej podstawę 
do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Polska Spółka Holdingowa ma być alternatywą dla Podatkowej Grupy Kapitałowej 
oraz dla zwolnień dywidendowych, za sprawą zwolnienia z CIT 95% dywidend 
otrzymywanych przez PSH ze spółki/spółek zależnych. 

Odnośnie pozostałych 5% kwoty dywidendy Polski Ład przewiduje możliwość 
odliczenia podatku zapłaconego zagranicą proporcjonalnie przypadającego 
na tę część dywidendy (w przypadku zagranicznych spółek zależnych) bądź 
opodatkowanie stawką 19% (w przypadku polskich spółek zależnych).

Drugą kluczową zaletą PSH, mającą sprzyjać lokalizacji spółek holdingowych  
w Polsce, jest pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach 
zależnych, pod następującymi warunkami:

• nabywcą udziałów/akcji jest podmiot niepowiązany,

•  spółka, której udziały lub akcje są zbywane nie jest tzw. spółką nieruchomościową,

•  zbywca złożył naczelnikowi urzędu skarbowego, na co najmniej 5 dni przed dniem 
zbycia, oświadczenie o zamiarze skorzystania ze zwolnienia.

Powyższe rozwiązania mają być istotną zachętą do inwestowania w Polsce dla 
firm spoza UE, m.in. z USA czy Japonii, jednak także podmioty z krajów wspólnoty 
europejskiej na nich skorzystają – będą mogły zdecydować, czy wolą opcję 
całkowitego zwolnienia z podatku po dwóch latach posiadania akcji czy z 95% już 
po roku. Dotychczas było tak, że jeśli spółka matka zdecydowała się na sprzedaż 
swojej spółki córki, wówczas od zbycia udziałów musiała zapłacić 19% CIT. Obecnie 
może liczyć na całkowite zwolnienie sprzedaży udziałów lub akcji z podatku. Więcej 
informacji na ten temat można znaleźć również w publikacji:

Polska Spółka Holdingowa (PSH)

Kiedy masz powiązania, czyli opodatkowanie spółki holdingowej >>

https://grantthornton.pl/publikacja/kiedy-masz-powiazania-czyli-opodatkowanie-spolki-holdingowej/
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Uchylenie art. 15e ustawy CIT oraz zmiany w kosztach usług 
niematerialnych 

Art. 15e ustawy o CIT obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. i  wynika z niego, że podatnicy 
mają obowiązek wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów wydatki m.in. na nabycie 
usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, 
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym 
charakterze, które zostały poniesione na rzecz podmiotów powiązanych, w części  
w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają 5% EBIDTA albo do limitu  
3 mln PLN w ciągu roku.

Jakie zmiany w KUP wprowadza ,,Polski Ład”?

W ramach jednego z elementów programu „Polski Ład” ustawodawca zdecydował 
się na uchylenie od 1 stycznia 2022 r. przepisu art. 15e ustawy o CIT, który sprawia 
podatnikom wiele trudności z obliczeniem limitu wskazanego w przepisie oraz  
z prawidłowym zakwalifikowaniem ponoszonych kosztów nabycia usług niematerialnych. 

Uchylenie art. 15e ustawy o CIT nie oznacza jednak, że od  1 stycznia 2022 nie ma 
obowiązku rozpatrywania zasad rozliczania usług niematerialnych, ponieważ na 
uchylenie art. 15e ustawy o CIT należy patrzeć szerzej i połączyć z trzema innymi 
zmianami, które wprowadza tzw. Polski Ład, tj.:

•  podatek minimalny od przychodów (art. 24ca ustawy o CIT),

•  podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa ustawy o CIT),

•  całkowite wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tzw. ukrytych dywidend 
(art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1 c ustawy o CIT).

Co dokładnie się zmieni w KUP wskutek Polskiego Ładu?

Pierwszą z nowych zmian ,,Polskiego Ładu’’, która wpłynie na zasady rozliczania 
usług niematerialnych przez podatników CIT jest tzw. podatek minimalny, w którym 
– tak jak w uchylonym art. 15e ustawy o CIT – dokładnie te same koszty usług 
niematerialnych, które zostaną poniesione na rzecz podmiotów powiązanych,  
trzeba będzie zaliczyć do podstawy opodatkowania.

Kolejną restrykcją wprowadzoną przez „Polski Ład” i powiązaną z art. 15e ustawy 
o CIT jest podatek od przerzucanych dochodów, gdzie za przerzucone dochody 
mają zostać uznane określone koszty, które zostały pośrednio albo bezpośrednio 
poniesione na rzecz podmiotu powiązanego.

Odniesienie do wydatków jakie objęte były zastosowaniem art. 15e ustawy o CIT 
znajdziemy również w przepisach regulujących problematykę związaną z tzw. 
ukrytymi dywidendami, która ma obowiązywać od 2023 r. Wprowadzono zapisy 
ograniczające możliwość rozliczania kosztów między podmiotami powiązanymi  
ze ściśle określonych tytułów.

Art. 15e ust. 9 wskazuje, że kwota kosztów nieodliczona w danym roku podatkowym 
podlega odliczeniu w kolejnych 5 latach podatkowych, w ramach obowiązujących 
w danym roku limitów wynikających z tych przepisów. Warto zaznaczyć, że mimo 
uchylenia art. 15e ustawy o CIT od 1 stycznia 2021 podatnicy, którzy przed końcem 
roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do 
odliczenia koszów zgodnie z art. 15e ust. 9 ustawy o CIT, zachowają prawo do tego 
odliczenia także od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z zasadami opisanymi w przepisie.

Polski Ład a koszty uzyskania przychodów
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Minimalny podatek dochodowy

We wczesnej fazie prac legislacyjnych obecny minimalny 
podatek dochodowy był nazywany również podatkiem od 
korporacji, jednak ta nazwa przestała być adekwatna, odkąd 
ustawodawca objął regulacjami także mniejsze podmioty. 

Minimalny podatek dochodowy obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. na mocy nowego 
art. 24ca ustawy o CIT. Intencją ustawodawcy było wprowadzenie rozwiązań 
prawnych zmierzających do ograniczenia sytuacji skutkujących zaniżaniem 
dochodu podatkowego. Stąd też zamienna nazwa podatku od korporacji. Wbrew 
jednak wcześniejszym deklaracjom resortu finansów nie dotyczy on głównie wielkich 
korporacji. Zapłacą go także mniejsze podmioty.

Kogo obejmuje podatek minimalny i kiedy?

Podatek ten dotyczy spółek mających status rezydentów w Polsce, podatkowych 
grup kapitałowych, a także podatników zagranicznych, prowadzących działalność 
przez położony na terytorium RP zagraniczny zakład.

Obowiązek zapłaty podatku powstaje w przypadku, gdy powyższe podmioty w roku 
podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły próg rentowności nieprzekraczający 1%, obliczany jako stosunek 
dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych do przychodów 
innych niż z zysków kapitałowych (art. 24ca ust. 1  CIT).

Podatkiem minimalnym objęte są więc zasadniczo wszystkie spółki i podatkowe grupy 
kapitałowe spełniające powyższe warunki. 

Jak liczyć stratę i rentowność?

Przy obliczeniu straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie uwzględnia się:

• zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym 
poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia  
lub ulepszenia środków trwałych;

•  przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych  
w związku z transakcją, jeżeli:

 ƪ cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów 
ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz 

 ƪ podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych  
niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął 
udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych  
w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji 
w wysokości nie większej niż 1%.

Wysokość straty i udział dochodów w przychodach podlegać będzie 
obliczeniu odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju.
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Kto jest wyłączony spod regulacji podatku od spółek?

Minimalnego podatku dochodowego nie płacą podatnicy, którzy:

1. rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym – nie płacą wówczas podatku 
w roku rozpoczęcia działalności oraz w dwóch następnych latach;

2.  są przedsiębiorstwami finansowymi;

3.  uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów 
uzyskanych w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy;

4.  których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby 
fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, 
tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego 
inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz 
innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia 
jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu 
albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym;

5. większość uzyskanych w roku podatkowym przychodów innych niż z zysków 
kapitałowych osiągnęli w związku z:

 ƪ eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków 
powietrznych,

 ƪ  wydobywaniem kopalin wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420), których ceny 
zależą bezpośrednio lub pośrednio od notowań na światowych rynkach;

6. wchodzą w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada 
przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale 
zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek 
wchodzących w skład tej grupy, a rok podatkowy spółek posiadających siedzibę 
lub zarząd na terytorium Polski obejmuje ten sam okres oraz obliczony za rok 
podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest 
większy niż 1%.

Stawka podatku minimalnego i przedmiot opodatkowania

Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10 procent. Podstawę 
opodatkowania co do zasady stanowi suma wielkości takich, jak:

• 4 proc. wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych;

•  poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów 
finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30 proc. tzw. podatkowej 
EBITDA);

•  wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w 
rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości 
niematerialnej i prawnej 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 (wymienionych w art. 24ca ust. 3 pkt 4) 
przekraczających wartość 5 proc. tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln zł.

Minimalny podatek dochodowy c.d.
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Podstawę opodatkowania z kolei zmniejszają:

•  wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania, czyli dochód jako 
nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami 
ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, z wyłączeniem jednak pomniejszeń 
z art. 18f ustawy CIT, czyli z tytułu tzw. ulgi na złe długi (tj. zaliczanej do przychodów 
należnych wartości wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w związku  
z nieuregulowanymi wierzytelnościami z tytułu transakcji handlowej);

•  dochody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku 
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, u podatnika, który w roku 
podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.

Jak zadeklarować i zapłacić minimalny podatek dochodowy?

Kwotę minimalnego podatku dochodowego (podobnie jak podstawę opodatkowania 
i jej pomniejszenia) należy wykazać w zeznaniu rocznym oraz wpłacić na rachunek 
urzędu skarbowego w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego, przy 
czym kwotę minimalnego podatku dochodowego podlegającą wpłacie pomniejsza 
się o należny za ten sam rok podatkowy podatek dochodowy od osób prawnych.

Z kolei kwota zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku 
dochodowego jest odliczana w zeznaniu rocznym od podatku dochodowego od 
osób prawnych za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące 
bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

Minimalny podatek 
dochodowy c.d.

Podatek od korporacji, który w ramach Polskiego Ładu 
wprowadził resort finansów z dniem 1 stycznia 2022 r., 

został stworzony na wzór rozwiązań funkcjonujących w USA 
i w Kanadzie. Rząd powołał się tutaj również na solidarność 

podatkową w obrębie Unii Europejskiej. 

Niestety mimo zapowiedzi autorów nowelizacji,  
że nowy podatek będzie dotyczył międzynarodowych 

korporacji, objął on także polskich przedsiębiorców,  
w tym małych i średnich.

Komentarz eksperta

Magdalena Augustynowicz
Senior Menedżer 
Grant Thornton
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Z początkiem 2022 roku do przepisów ustawy o CIT został 
dodany art. 24 aa, określający podatek od przerzuconych 
dochodów, którego wprowadzenie zgodnie z uzasadnieniem 
projektu ustawy nowelizującej, wprowadzającej Polski Ład, 
„ma na celu wyeliminować możliwość uzyskania korzyści 
podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem 
jest transfer dochodów do jurysdykcji podatkowej o znikomej 
efektywnej stawce opodatkowania. Dotyczy to przede 
wszystkim podmiotów, które uzyskują dochody z wartości 
niematerialnych i prawnych”.

Kogo obejmuje podatek od przerzuconych dochodów?

Obowiązek zapłaty podatku od przerzuconych dochodów może dotyczyć spółek 
mających nieograniczony obowiązek podatkowy (czyli spółek będących polskimi 
rezydentami podatkowymi), jak też podatników mających ograniczony obowiązek 
podatkowy (czyli niebędących polskimi rezydentami podatkowymi), prowadzących 
działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny 
zakład. 

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów mogą mieć zastosowanie 
w przypadku ponoszenia kosztów przez podatników na rzecz podmiotów 
powiązanych zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT z ponoszącą te koszty 
spółką. Warto wspomnieć, że muszą być to podmioty powiązane, które podlegają 
opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie nienależącym do Unii 
Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przepisy o podatku od przerzuconych dochodów nie mają zastosowania w zakresie, 
w jakim koszty zostały poniesione na rzecz podmiotu powiązanego, który podlega 
opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej lub w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
i prowadzącego w państwie istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Co zalicza się do przerzucanych dochodów?

Do przerzucanych dochodów należy zaliczyć koszty poniesione bezpośrednio 
lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką lub podatnikiem 
prowadzącym działalność poprzez zakład położony na terytorium Polski, które 
stanowią należność tego podmiotu. Katalog kosztów określa art. 24aa ust 3 ustawy 
o CIT i obejmuje m.in. koszty usług doradczych, badania rynku, reklamowych, 
licencji oraz koszty finansowania dłużnego. W celu zakwalifikowania wskazanych 
kosztów jako dochodów przerzucanych, spełnione muszą zostać dwa warunki.

Po pierwsze faktyczny podatek zapłacony przez podmiot powiązany za rok,  
w którym otrzymał należność w państwie jego rezydencji, musi być niższy w co 
najmniej 25% od kwoty podatku dochodowego, która byłaby należna, gdyby jego 
dochody podlegały opodatkowaniu stawką 19%.

Po drugie, koszty te muszą stanowić 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot 
przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub 
przepisami o rachunkowości. 

Przerzuconych dochodów nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) 
podatnika. Stawka podatku w przypadku tych dochodów, została określona 
w wysokości 19%, a więc jest taka sama jak podstawowa stawka podatku 
dochodowego od osób prawnych. Aby zastosować stawkę 19%, wymienione koszty 
muszą stanowić 3% sumy wszystkich kosztów uzyskania przychodów. Podatnicy 
podatku od przerzuconych dochodów są obowiązani obliczyć ten podatek za rok 
podatkowy w zeznaniu rocznym i wpłacić go na rachunek urzędu skarbowego  
w terminie złożenia tego zeznania.

Podatek od przerzuconych dochodów
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Odniesienie do wydatków, jakie były objęte zastosowaniem 
art. 15e ustawy o CIT znajdziemy również w przepisach 
regulujących zagadnienie tzw. ukrytej dywidendy, które mają 
obowiązywać od 2023 roku. Co się zmieni? Wprowadzono 
zapisy ograniczające możliwość rozliczania kosztów między 
podmiotami powiązanymi ze ściśle określonych tytułów. 
Celem wprowadzenia przepisów o ukrytej dywidendzie jest 
przeciwdziałanie m.in. nieuzasadnionemu transferowi zysków 
do wspólników w innych formach niż typowa dywidenda. 

Kiedy mamy do czynienia z ukrytą dywidendą?

Aby mówić o ukrytej dywidendzie, musi zostać spełniony przynajmniej jeden  
z następujących warunków:

• wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są 
uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku,

•  racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść 
takie koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot 
niepowiązany z podatnikiem,

• koszty obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które 
stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego  
ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Ukryta dywidenda
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Warto mieć na uwadze, że powyższe warunki uznania transakcji za tzw. ukrytą 
dywidendę mają ogólny charakter, co z pewnością będzie powodować problemy 
interpretacyjne. W dwóch ostatnich przypadkach nowe przepisy nie będą miały 
zastosowania, gdy suma poniesionych przez podatnika w roku podatkowym 
kosztów stanowiących ukrytą dywidendę będzie niższa niż kwota zysku brutto 
(w rozumieniu przepisów o rachunkowości), uzyskanego w roku obrotowym,  
w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.

Ukryta dywidenda w praktyce

Jako ukrytą dywidendę należy traktować sytuacje, gdy dokonywane płatności 
nie są związane z prowadzoną działalnością, transakcje odbywają się w oparciu 
o nierynkowy charakter, podatnik jest nadmiernie zadłużony z różnych tytułów 
względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej, wynagrodzenie wypłacane 
za świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych zależne 
jest od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego 
podatnika albo też podatnik użytkuje składniki majątku należące do wspólnika, 
które były w posiadaniu takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem podatnika.

Warto wiedzieć, że jeśli zaistnieje sytuacja, kiedy podatnik wypłaci na rzecz 
podmiotów powiązanych wynagrodzenie z tytułu usług niematerialnych, opłat  
i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych  
i prawnych, a wymiar którego będzie zależny od wypracowanego przez ten 
podmiot zysku, to poniesione wydatki mogą zostać potraktowane jako tzw. ukryta 
dywidenda, a to powoduje konieczność wyłączenia takiego wydatku z kosztów 
uzyskania przychodów.

Ukryta dywidenda Komentarz eksperta

Co prawda Polski Ład uchyla art. 15e ustawy o CIT, jednak 
ustawodawca nie zrezygnował z licznych ograniczeń  

w zakresie ujmowania w wyniku podatkowym wydatków 
na nabycie usług niematerialnych i prawnych. Zmiany 

wprowadzone przez ustawodawcę mogą doprowadzić do 
tego, że podmioty, które uzyskały wcześniej interpretacje 
indywidualne w zakresie art. 15e ustawy o CIT nie będą 

chronić podatników przed negatywnymi konsekwencjami 
nowych regulacji. 

W konsekwencji spółki będą zobligowane do opodatkowania 
nadmiernych kosztów usług niematerialnych od podmiotów 

powiązanych, przed czym warto się zawczasu zabezpieczyć.

Martyna Stefaniak 
Starszy specjalista ds. księgowości 

Grant Thornton
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W ramach zmian wprowadzonych w 2022 roku w zakresie CIT, 
doszło również do wprowadzenia ograniczonej amortyzacji 
związanej z nieruchomościami. 

Budynki oraz lokale mieszkalne nie mogą być już amortyzowane podatkowo. 
Regulacje te dotyczą nieruchomości kupionych przed 1 stycznia 2022 roku.  
W przypadku budynków i lokali mieszkaniowych kupionych wcześniej, podatnicy 
będą mogli tymczasowo – do 31 grudnia 2022 roku – ujmować takie odpisy jeszcze 
jako koszty uzyskania przychodu.

Co istotne, przepisy te dotyczą lokali mieszkalnych. Wszelkie lokale użytkowe nie 
podlegają ww. zmianom przepisów, więc ich amortyzacja w dalszym ciągu stanowi 
koszt uzyskania przychodów.

Ponadto (jak wspominamy w innej części informatora), przepisy w zakresie amortyzacji 
zmieniły się również dla spółek nieruchomościowych. Odpisy zaliczane do 1 grupy 
KŚT nie mogą już przekraczać w roku podatkowym odpisów amortyzacyjnych  
lub umorzeniowych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Zmiany  
te – według ustawodawcy – były podyktowane indywidualnym charakterem  
zasad ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości.

Amortyzacja nieruchomości (CIT)
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Zmiany wspólne w CIT i PIT
CZĘŚĆ 5
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Marta Piechnik
Specjalista ds. księgowości 

Grant Thornton

Z początkiem 2022 roku w zakresie tzw. WHT (withholidng  
tax – podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 
który jest pobierany w momencie wypłaty określonych 
należności) nastąpiło uporządkowanie określonych zasad.

 Zmiany polegają na:

• zawężeniu zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury  
zwrotu podatku

• oraz rozszerzeniu zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na 
preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Pay and refund 

W życie wszedł (zapowiadany już kilka lat temu) nowy reżim poboru tego podatku, 
tzw. pay and refund. Dotyczy on należności wypłacanych na rzecz tego samego 
kontrahenta, które przekroczą wartość 2 mln zł w ciągu roku. Według tej procedury, 
płatnik musi pobrać podatek według podstawowej stawki krajowej. Nie mają wówczas 
zastosowania zasady nieuwzględniania stawek podatku, zwolnienia, ani warunki 
niepobrania podatku wynikające z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania. Nowo wprowadzone przepisy mają zastosowanie 
wyłącznie do należności wypłacanych na rzecz podmiotów powiązanych. 

Podatnik może jednak wnioskować o zwrot całości lub części nadpłaconego 
podatku. Możliwość ta powstaje, gdy w umowach międzynarodowych o unikaniu 
podwójnego opodatkowania zawarto niższą stawkę podatku albo gdy warunki 
zwolnienia niektórych pozycji zostaną spełnione. Nową regułą pay and refund, 
objęte są należności pasywne, takie jak dywidendy, odsetki oraz należności 
licencyjne (prawa autorskie i prawa pokrewne). 

Podatnik może nie stosować systemu pay and refund w dwóch przypadkach: 

• gdy złoży odpowiednie oświadczenie, podpisane przez kierownika jednostki  
lub osobę upoważnioną, w przypadku organu wieloosobowego;

•  gdy przedstawi opinię o stosowaniu preferencji, wydaną przez właściwy organ 
– będzie ona dawała również możliwość stosowania stawek preferencyjnych 
opartych na umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

Kopie certyfikatu rezydencji

Do końca 2021 roku miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów 
podatkowych mogło być potwierdzane kopią certyfikatu rezydencji jedynie  
do wartości 10 tys. zł wypłaconych należności.  

Korzystną dla płatników podatku u źródła nowo 
wprowadzoną regulacją jest możliwość posługiwania się 
kopią certyfikatu rezydencji podatkowej przez płatnika. 
Obecnie taka forma potwierdzenia dopuszczalna jest 
zawsze, o ile informacje z niej wynikające nie budzą 
uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem 
faktycznym.

Podatek u źródła
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Ceny transferowe

Marcin Żmuda
Senior Menedżer 
Grant Thornton

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy 
w zakresie podatków dochodowych, które zmieniają kształt 
regulacji w obszarze cen transferowych. Generalnie, kierunek 
zmian należy uznać za korzystny dla podatników, bowiem 
zarówno przewidują szereg uproszczeń i zwolnień z obowiązków 
dokumentacyjnych, jak również doprecyzowują sporne  
kwestie wynikające z brzmienia dotychczasowych przepisów. 

Do kluczowych zmian w regulacjach z zakresu cen transferowych należy zaliczyć:

1. rozszerzenie katalogu transakcji zwolnionych z obowiązku opracowania lokalnej 
dokumentacji cen transferowych; katalog został poszerzony m.in. o refaktury 
kosztów, jak również usługi o niskiej wartości dodanej oraz transakcje finansowe 
korzystające z regulacji safe harbours;

2. wyłączenie z obowiązku opracowania analizy cen transferowych (benchmarku) 
transakcji zawieranych przez mikro- i małe przedsiębiorstwa oraz transakcji 
rajowych (w zakresie transferów bezpośrednich i pośrednich);

3. integracja deklaracji TPR-C i TPR-P z oświadczeniem o opracowaniu 
dokumentacji cen transferowych;

4. wprowadzenie możliwości podpisania deklaracji TPR-C i TPR-P oraz 
oświadczenia o opracowaniu dokumentacji przez pełnomocnika z tytułem 
zawodowym adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego 
rewidenta;

5. wprowadzenie nowych terminów raportowania:

 ƪ opracowanie dokumentacji cen transferowych – do końca 10 miesiąca  
po zakończeniu roku podatkowego,

 ƪ  złożenie deklaracji TPR-C i TPR-P oraz oświadczenia o opracowaniu 
dokumentacji – do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;

6. wydłużenie terminu przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych  
na żądanie organów podatkowych z 7 do 14 dni;

7. wprowadzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym z tytułu braku 
opracowania grupowej dokumentacji cen transferowych – tzw. Master  
file’a (kara grzywny wynosi do 720 stawek dziennych). 

Wprowadzone zmiany stanowią kontynuację kierunku już wcześniej obranego 
przez OECD (na której wytycznych oparte są krajowe regulacje w zakresie cen 
transferowych) zakładającego systematyczne uproszczanie i ograniczanie 
obowiązków dokumentacyjnych oraz zwiększanie uwagi na obszary oraz transakcje 
stanowiące faktyczne nośniki transferów zysku między jednostkami powiązanymi.
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Międzynarodowe transakcje zawierane między podmiotami 
prowadzącymi działalność gospodarczą mogą – w przypadku 
dobrze opracowanej strategii podatkowej – prowadzić do 
optymalizacji podatkowej uszczuplającej w konsekwencji 
budżety poszczególnych państw, a jeżeli dodatkowo 
stroną transakcji jest przedsiębiorca z kraju stosującego 
szkodliwą konkurencję podatkową (z tzw. raju podatkowego), 
uszczuplenia te mogą być bardzo dotkliwe. 

Szacuje się, że straty z tego tytułu w państwach należących do Unii Europejskiej 
kształtują się na poziomie 170 miliardów EUR rocznie. Nic więc dziwnego, że 
unijne organy władzy dokładnie przyglądają się transakcjom międzynarodowym 
i nakładają co raz to nowe obowiązki dokumentacyjne. Jak zatem wygląda ta 
kwestia w 2022 roku?

Raj podatkowy, czyli co?

Celem przedsiębiorstw – według najbardziej rozpowszechnionej neoklasycznej 
teorii – jest maksymalizacja zysku, co wiąże się z dążeniem do płacenia możliwie 
najniższych podatków. Z kolei celem rządzących jest bardzo często ściąganie 
podatków o jak największej wysokości (przynajmniej na rodzimym gruncie). 

Nic zatem dziwnego, że przedsiębiorcy z zainteresowaniem przyglądają się 
możliwościom oferowanym przez raje podatkowe, a organy podatkowe uważnie 
patrzą im na ręce. Rozważając wszelkie za i przeciw warto przypomnieć sobie  
czym tak naprawdę jest raj podatkowy.

Raj podatkowy, to kraj który celowo kształtuje swoje prawo podatkowe wbrew 
standardom obowiązującym m.in. w krajach członkowskich Unii Europejskiej. 
Państwa o korzystnym systemie podatkowym spełniają następujące kryteria: 

• nie narzucają żadnych lub bardzo niskie podatki,

•  nie stosują efektywnej wymiany informacji podatkowej z innymi państwami,

•  ich przepisy podatkowe są mało skomplikowane,

•  nie wymagają rzeczywistego prowadzenia działalności na swoim terytorium,  
aby można było opodatkować na ich terenie dochód. 

Lista krajów stosujących szkodliwą konkurencję została przedstawiona  
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2019 roku w sprawie określenia 
krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie 
podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600).  
W rozporządzeniu wymienionych zostało 26 państw (terytoriów), np.: Księstwo 
Andory, Królestwo Bahrajnu, Grenada, Republika Wysp Marshalla, Księstwo Monako, 
czy Hong Kong – z którym polskie przedsiębiorstwa najczęściej zawierają tego typu 
transakcje. Lista ta nie zawiera jednak krajów wymienionych przez Unię Europejską. 

Aktualny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych, 
przyjęty przez Radę Unii Europejskiej, został opublikowany w Monitorze Polskim  
z 13 października 2021 roku – obejmuje on: Republikę Fidżi, Guam, Republikę 
Palau, Republikę Trynidadu, Tobago oraz Samoa Amerykańskie.

Zmiany dokumentacyjne przy rozliczeniach  
z rajami podatkowymi od 2022 roku
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Jak działają raje podatkowe?

Raje podatkowe niejednokrotnie jawią się dla podatników jako źródło możliwych 
do uzyskania – relatywnie niskim nakładem pracy – korzyści finansowych. 
Przedsiębiorcy decydując się na przeniesienie swojej rezydencji podatkowej do 
kraju o niskim bądź zerowym opodatkowaniu,  unikają odprowadzania zobowiązań 
podatkowych w kraju, w którym de facto prowadzą działalność gospodarczą,  
co przez rządzących może być postrzegane jako próba ukrycia dochodu jaki 
powinien zostać lokalnie opodatkowany. Jak to działa? Poniżej przedstawiamy  
kilka praktycznych przykładów wykorzystania rajów podatkowych.

Tworzenie spółek offshore

Są to spółki tworzone poza granicami kraju macierzystego, po to aby 
działać poza jurysdykcją rodzimego państwa. Przykładem działalności 
takiej spółki może być świadczenie przez nią usług doradczych na rzecz 
spółki będącej podmiotem powiązanym z nią kapitałowo bądź osobowo  
(np. na rzecz spółki matki), w zamian za wynagrodzenie istotnie odbiegające 
od rynkowego (w sposób znacznie zawyżony), co skutkuje poniesieniem 
wyższych kosztów podatkowych przez spółkę matkę, a co za tym idzie – 
redukcją obciążeń podatkowych.

Tworzenie bądź nabywanie tzw. spółek rotacyjnych

Polega to na możliwości założenia spółki w raju podatkowym, bądź na jej 
zakupie. Proces rejestracji spółki jest zazwyczaj bardzo prosty. Spółki te 
są wykorzystywane do świadczenia usług, a także transakcji kupna oraz 
sprzedaży w ramach spółek powiązanych kapitałowo. Formalnie spółka 
spełnia podstawowe wymogi prawne, ale istnieje jedynie „na papierze”. 
Celem jest tu również redukcja dochodów podlegających opodatkowaniu. 

Nabywanie korzyści umownych (treaty shopping)

Metoda ta polega na dokonywaniu określonych operacji finansowych poza 
granicami kraju macierzystego, przy zastosowaniu postanowień konkretnej 
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W konsekwencji działania 
te prowadzą do uzyskania korzyści w postaci mniejszego zagranicznego 
podatku. Postanowienia umów przewidują brak opodatkowania, bądź niskie 
opodatkowanie pewnej kategorii dochodów w kraju ich pochodzenia. Oprócz 
tego dochody rezydentów rajów podatkowych są nisko opodatkowane,  
a także transakcje nie są objęte tzw. podatkiem u źródła (WHT). 

Zmiany dokumentacyjne przy rozliczeniach  
z rajami podatkowymi od 2022 roku c.d.

Masz pytania dotyczące strategii podatkowej?  
Nasi doradcy podatkowi są do Twojej dyspozycji >>

https://grantthornton.pl/usluga/doradztwo-podatkowe/
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Jakie obowiązki dokumentacyjne obowiązywały w transakcjach z rajami 
podatkowymi po zmianach z 2021 roku?

Rok 2021 przyniósł wiele zmian w przepisach regulujących podatki dochodowe, 
w tym także w zakresie blisko związanym z transakcjami, jakie rodzime podmioty 
zawarły lub mają zamiar zawrzeć z przedsiębiorstwami będącymi rezydentami 
w rajach podatkowych. Mowa tu przede wszystkim o zmianach w regulacjach 
dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie weryfikacji i dokumentacji 
transakcji, które co do zasady takiemu obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają. 
Ustawodawca rozszerzył bowiem obowiązki podatników związane z weryfikacją 
kontrahentów, w przypadkach kiedy istnieje ryzyko współpracy z rajami 
podatkowymi, a także poszerzył obowiązki dokumentacyjne. 

Znowelizowane przepisy wprowadzają wymóg sporządzania lokalnej dokumentacji 
cen transferowych z podmiotami niepowiązanymi w przypadku domniemania, 
że rzeczywistym odbiorcą należności w ramach transakcji jest podmiot z raju 
podatkowego.

Zgodnie z art. 11o ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych obowiązki dokumentacyjne dotyczą 2 rodzajów transakcji: 

• realizowanych z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub 
zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, 
których wartość w roku podatkowym przekracza 100 000 zł – dotyczy transakcji 
kontrolowanych (z podmiotami powiązanymi) oraz transakcji innej niż 
kontrolowana (z podmiotem niepowiązanym);

•  realizowanych z podmiotami (krajowymi lub zagranicznymi), jeżeli rzeczywisty 
właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub  
w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, których wartość w roku 
podatkowym przekracza 500 000 zł – dotyczy transakcji kontrolowanych  
(z podmiotami powiązanymi) oraz transakcji innej niż kontrolowana (z podmiotem 
niepowiązanym). Przy czym warto zaznaczyć, że limity transakcji dotyczą strony 
kosztowej oraz przepis ma zastosowanie w przypadku, gdy transakcja podatnika 
z kontrahentem przekracza kwotę 500 000 zł i jednocześnie ten sam kontrahent 
zawiera transakcje z rajem podatkowym na kwotę powyżej 500 000 zł.

Wskazane w przepisach limity odnoszą się zarówno do strony kosztowej, jak  
i przychodowej (w 2020 roku limity dotyczyły jedynie strony kosztowej), natomiast 
limit ustala się na podstawie transakcji o charakterze jednorodnym, zawartej  
z jednym kontrahentem.

Zmiany dokumentacyjne przy rozliczeniach  
z rajami podatkowymi od 2022 roku c.d.
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Drugi rodzaj transakcji jest o tyle kontrowersyjny, że nakłada na podatników 
obowiązek weryfikacji, czy przypadkiem kontrahent naszego kontrahenta (podmiot 
powiązany, bądź niepowiązany) dokonuje rozliczeń z podmiotem z raju podatkowego. 
Samo ustalenie, że druga strona naszej transakcji dokonuje rozliczeń z rajem 
podatkowym, skutkuje koniecznością sporządzenia lokalnej dokumentacji cen 
transferowych (mowa o transakcjach kosztowych z kontrahentem oraz transakcji 
kontrahenta z rajem, których wartość przekracza 500 tys. zł.) 

Aby to ustalić niezbędne jest zarówno oświadczenie kontrahenta, jak i podgląd jego 
rozliczeń z rajem podatkowym. 

Dochowaniem należytej staranności przy weryfikacji rozliczeń z kontrahentem  
będzie uzyskanie oświadczenia od kontrahenta, że nie dokonuje on żadnych rozliczeń 
z podmiotami z rajów podatkowych. Oświadczenie należy uzyskać po zakończonym 
roku obrotowym (ex post). Oprócz tego transakcje z rajami podatkowymi wymagają 
uzasadnienia gospodarczego transakcji (spodziewanych korzyści ekonomicznych,  
w tym podatkowych). 

Z kolei dochowanie należytej staranności w przypadku podmiotów powiązanych 
wymaga uzyskania wyżej wymienionego oświadczenia, a także weryfikacji 
informacji, tj.: 

• dokumentacja cen transferowych (Local File),

•  informacja o cenach transferowych (formularz TP-R),

•  sprawozdanie finansowe,

•  raport oraz opinia biegłego rewidenta,

•  struktura właścicielska,

•  opinia doradcy podatkowego.

W wyżej wymienionych transakcjach należy być czujnym, co oznacza konieczność 
krytycznej weryfikacji oświadczeń i dokumentów, w szczególności, gdy płatności 
są dokonywane na rachunki bankowe prowadzone na rzecz podmiotu z raju 
podatkowego, lub podmiot z raju podatkowego odpowiedzialny jest za realizację 
określonych świadczeń. Podatnicy, w celu minimalizacji ryzyka, powinni także 
opracować odpowiednie procedury weryfikacji kontrahentów pod względem rozliczeń 
z krajami o szkodliwej konkurencji podatkowej (mogą np. przygotować odpowiednie 
zapisy w umowach, które umożliwią pozyskanie niezbędnych informacji).  

Już wkrótce opublikujemy Purpurowy Informator z przekrojowym opisem zmian 
w cenach transferowych, jakie wprowadził Polski Ład – stay tuned!

Zmiany dokumentacyjne przy rozliczeniach 
z rajami podatkowymi od 2022 roku c.d.
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Zgodnie z art. 4a pkt 29 Ustawy o CIT, „rzeczywistym właścicielem jest podmiot 
spełniający jednocześnie poniższe warunki (w stanie prawnym z 2022 roku,  
po wprowadzeniu przez tzw. Polski Ład zmian w podpunkcie “b” ww. ustawy). 

Brzmienie nowego przepisu jest następujące:

 „b) nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem 
zobowiązanym do przekazania całości lub części należności innemu podmiotowi”

- co oznacza, że podmiot będący rzeczywistym właścicielem nie jest przedstawicielem, 
powiernikiem lub innym podmiotem zobowiązanym (ale już nie prawnie lub faktycznie).

Ponadto warto zwrócić uwagę, że w myśl nowelizacji ustawy z 1 marca 2018 r.  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa 
AML) został rozszerzony katalog podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji 
o beneficjentach rzeczywistych, a więc oprócz spółek jawnych, komandytowych, 
komandytowo-akcyjnych, z o.o., prostej akcyjnej oraz akcyjnej, zgłoszeń muszą 
dokonywać także:

• trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne związani 
są z Rzeczpospolitą Polską;

• spółki partnerskie;

• europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;

• spółki europejskie;

• spółdzielnie;

• spółdzielnie europejskie;

• stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;

• fundacje.

Termin zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dla wymienionych spółek upłynął 
31 stycznia br.

Co ważne, za niedokonanie zgłoszenia można ponieść karę do 1 mln zł. W myśl 
nowych przepisów ustawodawca wprowadził również dodatkowe sankcje dla 
beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył podmiotowi wszystkich informacji 
niezbędnych do zgłoszenia i aktualizacji informacji do CBCR. Obecnie kara wynosi 
50 tys. zł.

Kim jest właściciel 
rzeczywisty? 
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Jakie zmiany weszły w życie w 2022 roku?

Najważniejsze zmiany dotyczące obowiązków związanych z raportowaniem 
transakcji z rajami podatkowymi w 2022 roku są następujące:

•  obowiązek weryfikacji kontrahenta podatnika pod względem transakcji  
z rajami podatkowymi dotyczy jedynie zakupów towarów lub usług, których 
wartość przekracza 500 000 zł (a więc sprzedawcy nie muszą sporządzać  
takiej dokumentacji) – interpretacja ogólna nr DCT2.8203.2.2021 (dziennik 
Urzędowy Ministra Finansów, poz. 10);

•  w ramach zmian Polskiego Ładu zniesiono obowiązek sporządzania analiz cen 
transferowych (analiz wykazujących rynkowość) dla transakcji z niepowiązanymi 
podmiotami z rajów podatkowych – na korzyść podatników uproszczenie będzie 
obowiązywać wstecz, a więc od 1 stycznia 2021 roku;

•  formularz TP-R będzie składany do naczelnika US właściwego dla podatnika 
(dotychczas był składany do szefa KAS);

• wydłużenie terminów sprawozdawczych i dokumentacyjnych:

 ƪ Local File – do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu,

 ƪ informacja o cenach transferowych (TP-R) – do końca 11. miesiąca po 
zakończeniu roku podatkowego podmiotu.

Konsekwencje prawne transakcji z rajami podatkowymi

Podatnikom, którzy podlegają przepisom dotyczącym cen transferowych  
i nie wywiążą się z tego obowiązku, grozi kara grzywny:

do 720 stawek dziennych

- w 2021 roku maksymalnie 27 mln zł – w przypadku niesporządzenia lokalnej 
dokumentacji cen transferowych, albo niezłożenia grupowej dokumentacji cen 
transferowych, sporządzenia dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym 
oraz niezłożenia odpowiedniemu organowi podatkowemu;

do 240 stawek dziennych

- w 2021 roku maksymalnie 9 mln zł – w przypadku sporządzenia lokalnej 
dokumentacji cen transferowych po terminie.

Zmiany dokumentacyjne przy rozliczeniach  
z rajami podatkowymi od 2022 roku c.d.
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Komentarz eksperta

Istnienie rajów podatkowych od lat budzi wiele kontrowersji 
po stronie zarówno rządzących, jak i prawodawców 
innych państw, przez co nierzadko regulacje podatkowe 
funkcjonujące w krajach stosujących szkodliwą konkurencję 
podatkową określane są przez nich jako szkodzące 
interesom obywateli państw, które reprezentują. 

Istnieje wiele sposobów legalnego wykorzystania rajów w celu 
optymalizacji podatkowej, ale tego typu transakcje zwracają 
szczególną uwagę władz i nie są przez nie aprobowane. 
Ponadto działania zmierzające przeniesieniu biznesu poza 
terytorium państwa uchodzą za nieetyczne, bowiem nie 
wspierają macierzystej gospodarki w postaci odprowadzania 
podatków do budżetu państwa. Kraje europejskie starają się 
przeciwdziałać unikaniu opodatkowania przez podatników, 
dlatego między innymi w Polsce 1 stycznia 2019 roku weszła 
w życie nowelizacja Ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych, która wprowadziła tzw. exit 
tax, a więc podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków 
kapitałowych, a Rada Unii Europejskiej zawarła wstępne 
porozumienie z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu 
dyrektywy public tax CBCR, która ma skłonić przedsiębiorców 
do zaprzestania agresywnego planowania podatkowego. 

Na koniec warto również pamiętać o bardzo dotkliwych 
sankcjach w przypadku niedopełnienia obowiązków dla 
omawianych transakcji. W obliczu licznych zmian w przepisach 
oraz ogromnych obowiązków ciążących na przedsiębiorstwach 
nieoceniona jest pomoc doświadczonych doradców w kwestiach 
prawno-podatkowych i finansowo-księgowych.

Aleksandra Bartczak
Specjalista ds. księgowości 

Grant Thornton
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Zmiany w VAT
CZĘŚĆ 6
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Polski Ład przyniósł wiele zmian dla podatników, dotyczących 
głównie uregulowań związanych z podatkami dochodowymi. 
Reforma wprowadziła również kilka nowości w zakresie 
podatku VAT, m.in. takich jak:

wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,

możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku podatników w ramach  
tzw. grupy VAT,

wprowadzenie zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS),

opcja opodatkowania usług finansowych.

Zmiany w podatku od towarów i usług
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Ustawodawca, chcąc nagrodzić podatników umożliwiających 
płatności bezgotówkowe przy użyciu instrumentu płatniczego 
(np. terminala płatniczego) przewidział bonus w postaci 
przyspieszonego terminu zwrotu VAT – jest on określany 
mianem najszybszego zwrotu VAT w Europie. 

Aby skorzystać z przyspieszonego terminu zwrotu, należy spełnić szereg 
warunków określonych w art. 87 ust. 6c ustawy o VAT, przede wszystkim:

• co najmniej 80% całej sprzedaży powinno być rejestrowane za pomocą kas 
fiskalnych, zapewniających opcję raportowania danych do Centralnego 
Repozytorium Kas,

• przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających okres, za który podatnik ubiega się  
o „szybki” zwrot niezbędne jest aby: 

 ƪ łączna wartość sprzedaży brutto, zaewidencjonowana przy użyciu kas online, 
wyniosła co najmniej 50 000 zł,

 ƪ podatnik był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

 ƪ złożone były wszystkie deklaracje podatkowe,

• przez kolejne 3 miesiące poprzedzające okres, w którym przedsiębiorca wystąpi  
z wnioskiem o zwrot, będzie musiał posiadać rachunek bankowy, znajdujący się 
na białej liście podatników VAT.

Spełnienie powyższych warunków jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów 
teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Pierwszy raz o zwrot w terminie 15 dni można wnioskować od rozliczenia  
za styczeń 2022 lub za I kwartał 2022.

Zwrot VAT w terminie 15 dni
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Kolejną zmianą w zakresie podatku VAT, jest wprowadzenie nowej kategorii 
podatnika – tzw. grupy VAT, która została zdefiniowana jako grupa podmiotów 
powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Polski Ład umożliwi grupie 
powiązanych podmiotów wspólne rozliczenie podatku VAT.  

Poniżej przedstawiamy korzyści wynikające z możliwości wspólnego rozliczania się 
przez grupę VAT:

• wspólne rozliczenie podatku VAT i sporządzenie zbiorczego pliku JPK_VAT  
jedynie przez podmiot będący przedstawicielem grupy podatkowej VAT,

• brak opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji 
wewnątrzgrupowych,

• brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji 
wewnątrzgrupowych. 

Kiedy możliwe jest utworzenie grupy VAT?

O możliwości utworzenia grupy decyduje występowanie powiązań na trzech 
płaszczyznach:

• między podmiotami występują powiązania finansowe, kiedy jeden z podatników 
będących członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów  
w kapitale zakładowym pozostałych podatników grupy,

• członkowie grupy powiązani są ekonomicznie, tj. przedmiot ich głównej 
działalności ma taki sam charakter lub rodzaje działalności prowadzone przez 
podmiot uzupełniają się i są współzależne,

• podatnicy, wchodzący w skład grupy, znajdują się prawnie lub faktycznie, 
bezpośrednio bądź pośrednio, pod wspólnym kierownictwem lub organizują 
swoje działania w porozumieniu. 

Oprócz spełnienia powyższych warunków, podmioty zobowiązane są do utworzenia 
odpowiedniej umowy o utworzeniu grupy VAT na minimum 3 lata. Grupę VAT będą 
mogli utworzyć wyłącznie podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju 
oraz podmioty zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za 
pośrednictwem oddziału.

Zmiany dotyczące grup VAT zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku.

Grupa VAT



Zmiany finansowo-księgowe 2022  57  

Reforma podatkowa pn. Polski Ład wprowadziła do Ordynacji 
podatkowej porozumienie podatkowe (PI), czyli nową 
instytucję mającą postać umowy między inwestorem  
a organem podatkowym, która ma się odnosić do skutków 
podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Polski. 

Porozumienie podatkowe ma być formą kompleksowej interpretacji przepisów, 
zapewniającej inwestorom bezpieczeństwo podatkowe, poprzez ustalenie z organem 
podatkowym praw i obowiązków wynikających z realizowanej inwestycji. Takie 
rozwiązanie ma zastąpić konieczność występowania do odpowiednich instytucji,  
o wydanie:

• interpretacji indywidualnej,

• wiążącej informacji stawkowej,

• wiążącej informacji akcyzowej,

• opinii zabezpieczającej,

• uprzedniego porozumienia cenowego. 

Instytucja porozumienia podatkowego przeznaczona jest wyłącznie dla inwestorów 
dokonujących inwestycji o wartości co najmniej 100 mln zł. Zmiana ta kierowana 
jest zatem do dużych inwestorów, przez co w praktyce (z powodu wysokiego 
progu uprawniającego do skorzystania z porozumienia) liczba podmiotów 
zainteresowanych zawarciem PI może nie być duża. Od 2025 roku próg  
ten ma zostać obniżony o połowę i wynosić co najmniej 50 mln zł.

Zmiany w zakresie wiążącej informacji 
stawkowej
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Usługi finansowe do tej pory korzystały ze zwolnienia 
przedmiotowego w podatku VAT. Polski Ład wprowadził 
możliwość rezygnacji ze zwolnienia dla niektórych usług 
finansowych. 

Taką możliwość będą mieli podatnicy świadczący:

• usługi, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet 
używanych jako prawny środek płatniczy,

• usługi zarządzania funduszami,

• usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, usługi pośrednictwa 
w świadczeniu tych usług oraz zarządzania kredytami albo pożyczkami 
pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,

• usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń 
transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa  
w świadczeniu tych usług, a także zarządzania gwarancjami kredytowymi  
przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę,

• usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków 
pieniężnych,

• wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, 
długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług,

• usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały  
w spółkach lub w innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają osobowość prawną,

• usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz usługi pośrednictwa 
w tym zakresie.

Warunkiem rezygnacji ze zwolnienia VAT jest rejestracja jako podatnik VAT czynny 
oraz złożenie do naczelnika urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia  
o rezygnacji ze zwolnienia. Taki wybór będzie obowiązywał przez 2 lata, po tym 
okresie podatnik będzie mógł wrócić do korzystania ze zwolnienia.

Opcja opodatkowania usług finansowych



Zmiany finansowo-księgowe 2022  59  

Komentarz eksperta

Jaka będzie korzyść z opodatkowania usług finansowych?

Podatnik, który zdecyduje się na naliczanie VAT 
dla powyższych usług finansowych, będzie musiał 

opodatkować je stawką VAT w wysokości 23%, w zamian 
zyskując prawo do odliczania podatku VAT od zakupów 

związanych ze świadczonymi usługami.

Patrycja Grybska
Starszy specjalista ds. księgowości 

Grant Thornton
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Wszyscy sprzedawcy, którzy korzystają z systemu zwrotu VAT 
podróżnym od 1 stycznia 2022 mają obowiązek wystawiania 
dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

System zwrotu VAT podróżnym daje możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT 
zapłaconego przy zakupie towarów na terenie RP tym podróżnym, którzy nie mają 
stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zwrot podatku VAT 
należy się osobie, która:

•  dokonała na terenie RP zakupu towarów o wartości powyżej 200 zł,

•  otrzymała paragon z kasy rejestrującej,

• wywiozła zakupiony towar poza terytorium Unii Europejskiej w stanie 
nienaruszonym i uzyskała potwierdzenie Służby Celno-Skarbowej.

Jak dotychczas działał system TAX FREE?

Podróżny otrzymywał w formie papierowej paragon za kupiony towar, opodatkowany 
odpowiednią stawką VAT, do którego dołączany był dokument „zwrot VAT dla 
podróżnych” (również w formie papierowej). Dokument ten musiał następnie zostać 
ostemplowany na granicy, a później wrócić do sklepu. Dopiero po otrzymaniu 
potwierdzenia, że kupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium 
Unii Europejskiej i po dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, taka dostawa była 
opodatkowywana stawką 0%. Jeżeli sprzedawca do czasu rozliczenia za miesiąc, 
w którym dokonano dostawy, nie otrzymał potwierdzenia wywozu, powinien był 
opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej.

Jakie zmiany w TAX FREE weszły w życie od 1 stycznia 2022?

Od 1 stycznia 2022 r. wszyscy sprzedawcy dokonujący zwrotu podatku VAT podróżnym 
mają obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.  
W tym celu Krajowa Administracja udostępniła narzędzie pn. Krajowy System 
Teleinformatyczny TAX FREE (w formie e-usługi) na Platformie Usług Elektronicznych 
Skarbowo-Celnych (PUESC), na której można się było rejestrować już od 1 stycznia 
2021 roku. Ostateczny termin rejestracji dla dotychczasowych sprzedawców 
korzystających z procedury TAX FREE upływał 31 grudnia ubiegłego roku.

Dodatkowo od początku roku 2022 obowiązkowe jest również posiadanie co najmniej 
jednej kasy on-line przez firmę korzystającą z systemu TAX FREE. Jest to jeden  
z dwóch warunków, które trzeba spełnić już w momencie rejestracji na platformie 
PUESC. Drugim warunkiem, weryfikowanym przy rejestracji na platformie, jest 
posiadanie statusu czynnego podatnika VAT.

Nowe zasady w TAX FREE
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Przedsiębiorca po rejestracji wskazuje miejsca, w których będzie dokonywał 
sprzedaży i zwrotu podatku w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym, co 
zastępuje dotychczasowy obowiązek informowania Naczelnika Urzędu Skarbowego 
o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE i o miejscach, w których taka 
sprzedaż będzie dokonywana.

UWAGA! 

Podatnicy, którzy nie wprowadzą kasy on-line i nie zarejestrują się do systemu 
informatycznego TAX FREE, od 1 stycznia 2022 r. nie mogą sprzedawać 
podróżnym towarów w ramach systemu zwrotu podatku VAT.

Po zmianach i wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów, od 1 stycznia 
2022 r. podróżny może otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

sprzedawca wystawi elektroniczny dokument TAX FREE z wykorzystaniem 
systemu TAX FREE,

podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej,

funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru  
w systemie TAX FREE,

podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu  
TAX FREE sprzedawcy.

Nowe zasady w TAX FREE c.d.
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Już od stycznia 2022 roku obowiązuje nowy rodzaj faktury 
– faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) oraz funkcjonuje 
Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 roku stosowanie 
nowego rozwiązania jest dobrowolne, natomiast od 2023  
roku może być dla przedsiębiorców obligatoryjne.

Jakie zmiany niosą nowe przepisy?

• Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

• Wprowadzenie pojęcia faktur ustrukturyzowanych (e-Faktura) oraz zasad  
ich wystawiania, otrzymywania i przechowywania

• Wprowadzenie zasad korygowania faktur ustrukturyzowanych

• Umożliwienie wystawiania faktur nie wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem 
dostawy lub wykonaniem usługi

• Preferencyjny zwrot VAT w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia

• Faktury wystawiane ponownie – brak konieczności dodawania oznaczenia 
DUPLIKAT

• Faktury korygujące – brak konieczności dodawania wyrazów FAKTURA 
KORYGUJĄCA albo KOREKTA

• Rozliczenie korekty in minus u sprzedawcy – prawo do korekty podatku 
należnego w okresie rozliczeniowym, w którym wystawi fakturę korygującą  
bez posiadania dodatkowej dokumentacji

• JPK_FA – dla faktur ustrukturyzowanych nie będzie trzeba przesyłać na żądanie 
organów podatkowych

• Określenie podmiotów, które mogą korzystać z KSeF oraz zasad uwierzytelniania 
tych podmiotów

Definicja faktury ustrukturyzowanej

Zgodnie z definicją wprowadzoną do ustawy VAT, faktura ustrukturyzowana jest to 
faktura wystawiona przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym 
numerem identyfikującym tę fakturę w systemie. Jest to jedna z dopuszczalnych  
form dokumentowania sprzedaży – obok faktur papierowych i faktur elektronicznych, 
które obecnie funkcjonują w obrocie gospodarczym.

Faktura korygująca wystawiana do faktury ustrukturyzowanej również będzie 
musiała mieć formę ustrukturyzowaną. Dodatkowo w celu powiązania w systemie 
faktury pierwotnej z fakturą ją korygującą, wymagane będzie podawanie na 
fakturze korygującej ustrukturyzowanej informacji o numerze identyfikującym  
w KSeF fakturę pierwotną.

Faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego 
Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci 
elektronicznej, wg jednego wzoru, w oparciu o strukturę logiczną XSD. Struktura 
logiczna e-Faktury (FA_VAT) jest udostępniona w Centralnym Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na elektronicznej platformie 
usług administracji publicznej ePUAP. 

Krajowy System e-Faktur,  
faktury ustrukturyzowane

Z aktualnymi regulacjami można się zapoznać tutaj >>

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002076
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Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej

Faktura ustrukturyzowana będzie uznana za wystawioną po przesłaniu jej do KSeF, 
natomiast za otrzymaną – w momencie przydzielenia jej numeru w KSeF. Numer 
przydzielony w KSeF jest numerem identyfikującym tę fakturę w systemie, ale nie 
jest tożsamy z numerem faktury. 

Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny, za pośrednictwem którego 
wystawia się, udostępnia i otrzymuje faktury ustrukturyzowane. System ma również 
możliwość nadawania i odbierania uprawnień oraz ich uwierzytelniania i weryfikacji 
czy też analizy i kontroli prawidłowości danych faktur ustrukturyzowanych. 

W nowym systemie faktury ustrukturyzowane będą przechowywane przez okres  
10 lat licząc od końca roku, w którym zostaną wystawione. Po tym terminie przepisy 
dopuszczają możliwość pobrania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych 
poza KSeF do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Kto może korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur

Korzystać z KSeF mogą podmioty uwierzytelnione w sposób określony w przepisach 
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

Uprawnienie do nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania 
z KSeF ma:

• podatnik,

•  osoba fizyczna wskazana przez podatnika,

•  organ egzekucyjny i komornik sądowy,

• osoba fizyczna wskazana przez organ egzekucyjny.

Uprawnienie do wystawiania lub dostępu do faktur ustrukturyzowanych ma:

• podatnik,

•  osoba fizyczna wskazana przez podatnika,

•  podmiot wskazany przez podatnika,

•  osoba fizyczna wskazana przez podmiot, który został wskazany przez podatnika,

•  organ egzekucyjny i komornik sądowy oraz osoby fizyczne wskazane przez  
te podmioty.

Uprawnienie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych mają również:

• wskazany przez podatnika nabywca towarów lub usług oraz podmioty 
uprawnione przez tego nabywcę do wystawiania faktur ustrukturyzowanych:

 ƪ  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

 ƪ  kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub

 ƪ  podpisem zaufanym oraz wygenerowanym tokenem przez KSeF.

Krajowy System e-Faktur,  
faktury ustrukturyzowane c.d.



64  Zmiany finansowo-księgowe 2022

 
UWAGA! 

Kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający NIP i PESEL podatnika 
będącego osobą fizyczną: w tym przypadku uwierzytelnienie oraz weryfikacja 
posiadanych uprawnień możliwe są po zgłoszeniu danych unikalnych 
identyfikujących ten podpis, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
wg ustalonego wzoru.

Będzie też możliwy dostęp do faktury ustrukturyzowanej, jeśli będą podane:

numer faktury nadany w KSeF,

numer wystawionej faktury,

numer NIP lub inny identyfikator nabywcy albo informacja  
o braku identyfikatora,

imiona i nazwiska lub nazwy nabywcy albo informacje  
o braku tych danych,

kwota należności ogółem.

Krajowy System e-Faktur,  
faktury ustrukturyzowane c.d.
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Już od rozliczeń za styczeń 2022 roku obowiązują nowe 
struktury dla JPK_VAT7M i JPK_VAT7K (tj. dla rozliczeń 
miesięcznych i kwartalnych). 

W nowej strukturze dodano:

pole dla daty upływu terminu płatności i daty dokonania zapłaty,  
w przypadku korekt dokonywanych przez podatnika (wierzyciela)  
w ramach tzw. ulgi na złe długi,

oznaczenie, że podatnik ułatwił w okresie rozliczeniowym dokonanie 
czynności z art. 109b (dotyczących pakietu e-commerce),

oznaczenie WSTO_EE (zastąpienie oznaczeń SW i EE),

oznaczenie IED – dla transakcji, dla których miejscem dostawy  
jest terytorium kraju, dokonywanych przez podatników za pomocą  
interfejsu elektronicznego.

 
Z dniem 1 stycznia 2022 roku zaczęło również obowiązywać znowelizowane 
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach 
podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – dostosowuje 
ono deklaracje i ewidencje tak, aby możliwe było składanie deklaracji z wykazanym 
podatkiem do zwrotu w skróconych terminach (15 i 40 dni). Pozostałe zmiany mają 
charakter upraszczający i doprecyzowujący. Rozporządzenie opublikowano  
w Dzienniku Ustaw – można się z nim zapoznać tutaj. 

Ewidencje podatkowe – JPK_Księgi

Od 2023 roku na podatników zostanie nałożony nowy obowiązek przekazywania 
do urzędu skarbowego ewidencji podatkowych w formie ustrukturyzowanej 
oraz konieczne będzie prowadzenie ksiąg (ewidencji podatkowych) w formie 
elektronicznej. 

Podatnicy CIT:

• będą prowadzić księgi rachunkowe (ewidencje podatkowe) wyłącznie przy użyciu 
programów komputerowych,

•  w/w ewidencje będą przesyłać do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej, 
za rok, w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą:

•  będą prowadzić księgi rachunkowe, PKPiR, ewidencję środków trwałych oraz  
WNiP (księgi podatkowe) wyłącznie przy użyciu programów komputerowych,

•  w/w ewidencje będą przesyłać do urzędu skarbowego w formie ustrukturyzowanej, 
w terminie:

 ƪ za rok - do upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego oraz

 ƪ  w trakcie roku – co miesiąc, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca  
(w przypadku zaliczek miesięcznych),

 ƪ  w trakcie roku – co kwartał, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego 
bezpośrednio po upływie kwartału (w przypadku zaliczek kwartalnych)

–  w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji będzie ustalany dochód,  
od którego są wpłacane miesięczne / kwartalne zaliczki na podatek.

Nowe struktury JPK

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2382
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Pakiet SILVER i pakiet GOLD

Ministerstwo Finansów, chcąc zachęcić podatników do korzystania z obrotu bezgotówkowego, począwszy od 2022 roku zaproponowało przedsiębiorcom program Podatnik 
Bezgotówkowy. Jest to propozycja skierowana do firm, które większość swoich transakcji przeprowadzają w systemie cashless, czyli w sposób bezgotówkowy. Podatnicy  
w ramach nowego programu będą mogli skorzystać z jednego z dwóch przygotowanych pakietów – Silver lub Gold, czyli srebrnego lub złotego.

Nowe ulgi w roku 2022 w ramach programu 
Podatnik Bezgotówkowy dla firm

Pakiet SILVER

Jest to ulga skierowana do firm, które dopiero zaczynają przyjmować 
płatności w formie bezgotówkowej. Propozycja ta zakłada wprowadzenie 
dodatkowej ulgi w podatku dochodowym w związku z zakupem terminala 
płatniczego. Wydatki na nabycie terminala płatniczego, w tym również koszty 
związane z obsługą transakcji płatniczych, takich jak opłaty za najem, opłaty 
systemowe czy też opłaty intercharge, mają być nie tylko traktowane w 100% 
jako koszty uzyskania przychodów, ale także odliczane ponownie w całości od 
dochodu w ramach ulgi podatkowej. 

Podatnicy będą mogli odliczyć maksymalnie 1 000 zł ulgi rocznie, przy czym 
dla podatników zwolnionych z kas rejestrujących maksymalne odliczenie 
wynosić będzie 2 500 zł.

Ważne!

Z ulgi mogą korzystać firmy, które przez ostatni rok nie przyjmowały płatności 
bezgotówkowych przy użyciu terminali, jak również ci podatnicy, którzy 
korzystali z programu Polski Bezgotówkowej i utrzymają przyjmowanie 
płatności bezgotówkowych po zakończeniu programu. 

Będą mogli oni skorzystać z ulgi podatkowej na terminal do 2 lat od momentu 
poniesienia pierwszych kosztów obsługi transakcji płatniczych.

Pakiet GOLD

Pakiet ten oferuje przedsiębiorcom dwie korzyści z przystąpienia do programu, 
dzięki uzyskania przez podatnika statusu „Klienta Premium” – owe korzyści, to:
1. bezterminowa ulga na terminal płatniczy w podatku dochodowym; pakiet 
Gold ma wprowadzić podwojoną – zarówno w wysokości, jak i w limicie – ulgę 
na terminal płatniczy w podatku dochodowym; w praktyce ma to oznaczać 
odliczenie 3 zł z każdej wydanej złotówki na terminal oraz koszty obsługi 
transakcji; maksymalna wysokość kwoty, jaką będzie można odliczyć rocznie, 
wynosi 2 000 zł;
2. najszybszy zwrot VAT w Europie – Klient Premium, zgodnie z założeniami 
programu, będzie mógł otrzymać zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego 
w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji; jeśli 
zapewnieniom stanie się zadość, będzie to 4 razy szybszy zwrot w podatku 
VAT, niż dotychczasowe, standardowe 60 dni.

Kto może zostać Klientem Premium i korzystać z Pakietu GOLD?

Podatnikiem Bezgotówkowym, czyli zgodnie z przygotowanym programem  
– Klientem Premium może zostać przedsiębiorca, którego:

• 80% wszystkich klientów stanowią konsumenci,

• co najmniej 25% całego obrotu stanowią transakcje z klientami detalicznymi,

• co najmniej 65% sprzedaży obsługiwana jest w formie bezgotówkowej.
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Nowe ulgi w roku 2022 w ramach programu 
Podatnik Bezgotówkowy dla firm c.d.

UWAGA! Kara za brak zapewnienia współpracy kasy online z terminalem płatniczym

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu od 1 lipca 2022 roku na podatnikach będzie ciążył obowiązek zapewnienia współpracy kas online z terminalem płatniczym.  
Za jego niedopełnienie będzie groziła kara w wysokości 5 tys. zł, nakładana w drodze decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego (na podst. art. 111 ust 6kb ustawy o VAT).
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Przedsiębiorcy mogą zyskać pewność co do opodatkowania 
tej samej transakcji w poszczególnych państwach 
członkowskich UE, ubiegając się o uzgodnioną interpretację 
VAT UE CBR w ramach pilotażu „Cross-Border Rulings”.

„Cross-Border Rulings” to nowa forma współpracy z podatnikami podatku VAT, 
w ramach której możliwe jest uzyskanie pewności co do opodatkowania tej 
samej transakcji w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej w trakcie 
planowania działań gospodarczych.

W związku z przystąpieniem przez Polskę do realizowanego przez niektóre państwa 
członkowskie UE (poniżej w ramce) pilotażu VAT UE CBR, wnioskodawcy są uprawnieni 
do wystąpienia do Krajowej Administracji Skarbowej (czyli „KAS”) z tzw. Wstępnym 
wnioskiem CBR. Następnie po jego akceptacji przez KAS, występują oni z Wnioskiem 
CBR. KAS przygotowuje wówczas swoje stanowisko w sprawie i konsultuje je  
z administracją podatkową państwa członkowskiego UE wskazanego przez 
podatnika we Wniosku CBR, a następnie informuje wnioskodawcę o uzgodnieniu  
lub nieuzgodnieniu wspólnego stanowiska przez KAS z administracją współpracującą 
w ramach pilotażu VAT UE CBR.

 Pilotaż VAT UE CBR to projekt zainicjowany w ramach grupy EU VAT Forum. 
Obecnie realizuje go 18 państw członkowskich UE: Polska, Belgia, Dania, Irlandia, 
Estonia, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Węgry, Niderlandy, 
Portugalia, Słowenia, Finlandia oraz Szwecja.

Jakie korzyści można uzyskać dzięki wnioskowaniu o interpretację VAT UE CBR?

Korzyścią dla podatnika VAT wynikającą ze złożenia przez niego wniosków CBR jest:

• uzgodnienie na wniosek podatnika interpretacji prawa podatkowego z obszaru VAT 
w sprawach o charakterze transgranicznym, z administracją podatkową państwa 
członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR;

• zmniejszenie ryzyka powstania w przyszłości podwójnego opodatkowania 
podatkiem VAT,

• uniknięcie sporów w zakresie opodatkowania VAT,

• zyskanie neutralności fiskalnej.

Cross-Border Rulings
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Jakie są warunki procedowania wniosku CBR przez KAS?

Aby „Wstępny wniosek” a następnie „Wniosek” CBR mógł być procedowany, 
wymagane jest łączne spełnienie następujących wymogów formalnych:

1. sprawa ma charakter transgraniczny;

2. dotyczy planowanych transakcji, które nie zostały jeszcze dokonane;

3. KAS stwierdzi duży stopień skomplikowania sprawy (na etapie „Wstępnego 
wniosku” CBR), a następnie zaakceptuje „Wstępny wniosek” CBR (na etapie 
„Wniosku” CBR);

4. wniosek dotyczy uzgodnień z administracją podatkową państwa 
członkowskiego UE, które przystąpiło do pilotażu VAT UE CBR VAT,

5. „Wniosek„ CBR został podpisany przez podatnika lub osobę przez niego 
upoważnioną,

6. wnioskodawca wyraził zgodę na:

 ƪ  procedowanie przez KAS sprawy z zakresu Pilotażu VAT UE CBR,

 ƪ przeprowadzenie przez KAS uzgodnień ze wskazaną we wniosku  
administracją podatkową państwa członkowskiego UE,

 ƪ przetwarzanie swoich danych osobowych przez Szefa KAS;

 ƪ upublicznienie treści uzgodnionej interpretacji CBR po jej anonimizacji  
na dedykowanych stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz 
Ministerstwa Finansów.

 

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o interpretację VAT UE CBR?

Zarówno „Wstępny wniosek” CBR jak i sam „Wniosek” CBR należy złożyć na 
adres skrzynki pocztowej: CBR.poland@mf.gov.pl. Procedura jest przeprowadzana 
nieodpłatnie.

Oba rodzaje wniosków można składać w dowolnej formie, jednak rekomendowane 
są gotowe formularze, tj.: CBR-1 (dla „Wstępnego wniosku”) oraz CBR-2 (dla „Wniosku„).

„Wstępny wniosek” CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim. Natomiast 
„Wniosek” CBR powinien zostać sformułowany w języku polskim i angielskim oraz  
w przypadku, gdy wymaga tego administracja podatkowa państwa członkowskiego 
UE, z którą uzgodnienia żąda wnioskodawca, również w języku wymaganym przez  
to państwo.

WAŻNE! 

W przypadku uzgodnienia stanowiska przez KAS z administracją podatkową 
państwa członkowskiego UE, z którą wnioskodawca prosił o dokonanie 
uzgodnień, wnioskodawca otrzyma informację o treści uzgodnionej 
interpretacji VAT UE CBR.

Cross-Border Rulings

Więcej informacji (w tym wzory formularzy) znajdziesz na stronie rządowej >>

https://www.podatki.gov.pl/vat/pilotaz-vat-ue-cbr/
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Przepisy uszczelniające
CZĘŚĆ 7
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Nabycie sprawdzające jest to nabycie towarów i usług 
polegające na weryfikacji czy podmiot sprawdzany wywiązuje 
się z obowiązków przewidzianych w prawie podatkowym.

Podmiot sprawdzany to: (1) podatnik dokonujący sprzedaży towarów lub usług, u 
którego jest dokonywane nabycie sprawdzające, albo (2) osoba dokonująca  
w imieniu i na rzecz podatnika, sprzedaży towarów lub usług).

Sprawdzeniu będzie podlegać:

ewidencjonowanie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, 

 wydawanie nabywcy paragonu fiskalnego.

W praktyce urzędnicy / funkcjonariusze będą mogli, tak samo jak zwykli klienci, 
nabywać na obszarze całej Polski np. określone towary czy usługi. Niezwłocznie  
po ich nabyciu urzędnik będzie musiał okazać legitymację służbową, poinformować 
sprawdzanego o nabyciu sprawdzającym i pouczyć go o jego prawach i obowiązkach. 
Ponadto urzędnik będzie uprawniony w czasie dokonywania nabycia sprawdzającego 
do legitymowania lub ustalenia w inny sposób tożsamości osób sprawdzanych.

Towar nabyty w toku nabycia sprawdzającego będzie niezwłocznie zwracany 
sprawdzanemu wraz z paragonem fiskalnym dokumentującym sprzedaż tego 
towaru, jeżeli paragon ten zostanie wydany. Natomiast, jeżeli z uwagi na rodzaj  
lub szczególne właściwości, nie jest możliwa jego ponowna sprzedaż, to taki towar 
nie będzie podlegał zwrotowi.

 
WAŻNE! 

W przepisach jest przewidziane odstąpienie od zwrotu towaru stanowiącego 
dowód popełnienia przestępstwa, przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub 
wykroczenia skarbowego, podlegającego zatrzymaniu lub dokonaniu zajęcia 
albo zabezpieczenia na podstawie odrębnych przepisów.

 
Wprowadzenie nowych uprawnień dla Krajowej Administracji Skarbowej ma na celu 
weryfikację, czy zobowiązany do tego podmiot wywiązuje się z obowiązków w zakresie 
ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej oraz z wydawania 
nabywcy paragonu fiskalnego.

Nabycie sprawdzające
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Tymczasowe zajęcie ruchomości jest to czasowe pozbawienie 
zobowiązanego prawa do zarządzania zajętą ruchomością 
i będzie stosowane do egzekucji należności pieniężnych 
objętych tytułami wykonawczymi przekraczającymi łącznie 
10.000 zł.

W praktyce funkcjonariusze będą mogli, w toku kontroli celno–skarbowej, zająć 
tymczasowo ruchomości zobowiązanego znajdujące się zarówno w jego władaniu, 
jak i we władaniu innej osoby. Takie działanie będzie możliwe na poczet prowadzonej 
egzekucji administracyjnej.

Wprowadzenie nowego uprawnienia dla Krajowej Administracji Skarbowej ma 
na celu usprawnienie wykonywania zadań w zakresie efektywności egzekucji 
administracyjnej.

Oba powyższe nowe uprawnienia KAS zostały wprowadzone do ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

Agnieszka Michalak
Senior Menadżer 

Grant Thornton

Tymczasowe zajęcie ruchomości nie będzie mogło  
trwać dłużej niż 96 godzin od chwili podpisania 
protokołu tymczasowego zajęcia ruchomości  
przez funkcjonariusza dokonującego tego zajęcia.
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W transakcjach B2B limit 8 tys. zł, zamiast dotychczasowych 
15 tys. zł – od 1 stycznia 2022 roku, natomiast w transakcjach 
B2C limit 20 tys. zł, ale od 2023 roku. Takie rozwiązania 
wprowadził tzw. Polski Ład.

Płatności w relacjach z konsumentami 

Zgodnie z zapisami w ustawie Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca zapewnia 
możliwość dokonywania zapłaty, przy użyciu instrumentu płatniczego, w każdym 
miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, 
w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe 
wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Przepisy tzw. Polskiego Ładu nałożyły od 1 stycznia 2022 roku nowy obowiązek 
na tych przedsiębiorców, którzy są zobligowani do instalowania kas fiskalnych – 
powinni oni umożliwić klientom dokonywanie płatności w systemie bezgotówkowym, 
także przy użyciu m.in. karty płatniczej, BLIK czy innych dostępnych instrumentów 
płatniczych w miejscu sprzedaży.

Początkowo również konsumenci mieli być zobowiązani od 2022 roku do dokonywania 
płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość 
transakcji z przedsiębiorcą – bez względu na liczbę wynikających z niej płatności  
– przekroczy 20.000 zł, jednak finalnie przepis ten:

• został dodany w Ustawie o prawach konsumenta,

• ustawodawca odroczył wejście w życie tej regulacji na 2023 rok.

Dodatkowo kwota płatności dotyczącej transakcji opisanej powyżej, otrzymana od 
konsumenta gotówką bez pośrednictwa rachunku płatniczego będzie stanowiła przychód 
u przedsiębiorcy. Wejście w życie tego przepisu również odroczono do 2023 roku.

Płatności w relacjach z kontrahentami – obniżenie limitu do 8.000 zł 

Zgodnie z zapisami w ustawie Prawo przedsiębiorców, dokonywanie lub 
przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą 
następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym 
przypadku, gdy spełnione są łącznie oba warunki:

• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

•  jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej 
płatności, przekracza równowartość 8.000 zł (zmiana limitu z 15.000 zł).

Początkowo zmniejszenie limitu miało obowiązywać od początku 2022 roku,  
jednak ustawodawca odroczył wejście w życie tego przepisu na 2023 rok.

Zmiana limitu oznacza również, że podatnicy podatku dochodowego od 2023 
roku nie zaliczą do kosztów podatkowych wydatku w tej części, w jakiej płatność 
dotycząca transakcji o wartości przekraczającej 8.000 zł zostanie dokonana:

• bez pośrednictwa rachunku bankowego lub

• zostanie dokonana przelewem na rachunek spoza białej listy (w przypadku 
dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą, dokonanych 
przez podatnika VAT czynnego) lub 

• pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” 
zostanie dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

Podstawa prawna: Ustawa z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105) oraz Ustawa  
z 9.12.2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw (poz. 2349) – odroczenie terminu art.5.

Limit płatności gotówkowych
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Dotychczas szef KAS nie miał uprawnień do informowania 
podatników o istnieniu ryzyka w obrocie towarami lub 
usługami dostarczanymi do podatników. 

Od 1 stycznia br. jednak szef KAS może zawiadamiać podatników oraz ich 
kontrahentów o wystąpieniu co najmniej jednego dostawcy, który może pełnić 
rolę tzw. znikającego podatnika w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi 
do tych podatników lub ich kontrahentów. Oszustwa podatkowe na dużą skalę to 
zazwyczaj tzw. karuzele podatkowe, nazywane również karuzelami VAT.

Co to jest znikający podatnik i karuzela VAT?

Karuzela podatkowa jest oszustwem z wykorzystaniem znikającego podatnika  
(tzw. słupa), który po dokonaniu licznych transakcji i osiągnięciu zamierzonego  
celu (czyli wyłudzeniu pieniędzy ze Skarbu Państwa) znika z rynku.

Znikający podatnik jest rozumiany jako podmiot zarejestrowany jako podatnik 
dla celów podatku od towarów i usług, który z potencjalnym zamiarem 
oszustwa nabywa towary lub usługi lub symuluje ich nabywanie i zbywa je jako 
opodatkowane VAT, nie wpłacając podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Jak działają karuzele VAT?

W uproszczeniu karuzela VAT polega na tym, że polski podmiot A (znikający podatnik) 
kupuje towar od podmiotu B (spółka wiodąca), zarejestrowanego w innym kraju UE 
w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W następnym etapie ten 
sam towar odsprzedaje innej polskiej firmie (C) z podatkiem, ale nie odprowadza 
podatku należnego do urzędu skarbowego, po czym znika. Później podmiot C (broker) 
dokonuje sprzedaży towaru w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT) do kraju 
członkowskiego UE (podmiot B), jednocześnie występuje o zwrot podatku naliczonego 
do urzędu skarbowego, bądź pomniejsza swoje zobowiązanie podatkowe. 

W całym procesie może pojawić się więcej podmiotów (tzw. buforów), które 
pośredniczą w transakcjach, a ich zadaniem jest utrudnienie dochodzenia  
w sprawie podatku VAT.

Znikający podatnik
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Każdy podmiot w karuzeli VAT ma szczególną rolę. Spółka wiodąca dokonuje 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jest organizatorem oszustwa. Znikający 
podatnik generuje VAT, dokonuje sprzedaży na rynku krajowym. Zazwyczaj nie 
posiada żadnego majątku, jest założony w celu wystawiania faktur, po czym  
– likwidowany. Bufor utrudnia wykrycie przestępstwa, zakłóca kontrole i zaciera 
powiązania pomiędzy podmiotami karuzeli (świadomie lub nie). Buforem może być 
zatem całkowicie rzetelna firma, znana na rynku, ciesząca się reputacją i historią. 
Broker z kolei realizuje zyski poprzez wyłudzenie podatku VAT lub pomniejszenie 
zobowiązań podatkowych.

Co powinien zrobić podatnik po ostrzeżeniu od szefa KAS?

Podatnik, który otrzyma informację od szefa KAS o ryzyku występowania tzw. 
znikającego podatnika w obrocie towarami lub usługami będzie miał kilka możliwości:

będzie mógł wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem 
owych działań, co do których pozyskał informacje od szefa KAS,

będzie mógł także przeprowadzić inne działania zmierzające do weryfikacji 
kontrahenta.

 
Bez względu na opcję, jaką wybierze, to na podatniku będzie spoczywał 
ciężar wykazania dobrej wiary, by zapewnić sobie prawo do odliczania VAT 
naliczonego od dokonanych zakupów. Niestety jest to kolejny mechanizm 
wymuszający na podatnikach kontrolowanie innych uczestników obrotu 
gospodarczego.

Znikający podatnik c.d.
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Do końca 2021 roku za pracę wykonywaną na czarno, 
podobnie jak za wypłacanie wynagrodzenia „pod stołem” 
konsekwencje prawne ponosili solidarnie pracodawca  
i pracownik. Złapany na gorącym uczynku etatowiec 
miał między innymi obowiązek zapłaty zaległego podatku 
dochodowego, a zatrudniający musiał opłacić składki  
na ubezpieczenie społeczne.

Koniec solidarnego obciążania z pracę i płacę „na czarno”

Od 1 stycznia 2022 roku wszelakie konsekwencje nielegalnego zatrudniania  
oraz płacenia „pod stołem” ponosi wyłącznie pracodawca. Zakład pracy za każdy 
miesiąc nielegalnego zatrudniania naliczy przychód w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku jest to 3010 zł brutto). Oprócz tego 
przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody ze stosunku pracy 
w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym, 
zostaną zaliczone do przychodu z działalności gospodarczej.

Dodatkową, dotkliwą konsekwencją dla nierzetelnego pracodawcy (w przypadku 
wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem”, jak również wynagrodzenia z tytułu 
nielegalnego zatrudnienia) jest wyłączenie danej kwoty z kosztów uzyskania 
przychodów. 

UWAGA!  
Składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, które są 
należne od ww. nielegalnie wypłacanych wynagrodzeń będą w 2022 roku  
w całości finansowane przez zatrudniającego.

Przepisy zadziałają wstecz!

Prawodawca zdecydował, że regulacje dotyczące ujawniania zatrudnienia na 
czarno mogą być stosowane wstecz. W związku z tym nielegalne zatrudnienie będzie 
można zgłaszać nie tylko za 2022 rok, ale także za poprzednie lata bezumownego 
świadczenia pracy.

 
 

Dziurawe regulacje...

Zdaniem szeregu ekspertów przepisy dotyczące ograniczenia szarej strefy  
w zatrudnieniu będzie można ominąć, ponieważ przepisy tzw. Polskiego Ładu są  
w wielu miejscach niedopracowane i wciąż poprawiane, omijając np. pracowników 
na umowach typu B2B. Co prawda ostatecznym organem stwierdzającym czy 
dana forma współpracy dotyczy umowy o pracę, czy też nie, będą Państwowa 
Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w ostateczności sąd, jednak 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że nowe regulacje wypchną wielu pracowników 
na samozatrudnienie, dzięki czemu pracodawcy pozostaną poza podejrzeniem  
o nielegalne praktyki.

Zatrudnianie i płacenie „pod stołem” 
ryzykowne tylko dla pracodawców
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Komentarz eksperta

Od wejścia w życie tzw. Polskiego Ładu z tygodnia na tydzień 
coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że żaden 
przedsiębiorca nie jest w stanie obecnie funkcjonować  
na rynku bez pomocy ekspertów. 
Już nie jest tak, że nawet mając własny dział księgowy można spokojnie 
wywiązywać się z ciążących obowiązków prawno-podatkowych. Aktualnie 
coraz więcej przedsiębiorców – co widzimy po naszych klientach – zgłasza 
zapotrzebowanie na zewnętrznych fachowców z większym doświadczeniem, 
ponieważ podstawowa wiedza z zakresu księgowości czy prowadzenia 
rozliczeń podatkowych już nie wystarczy. Mało tego – ta wiedza ekspercka 
też nie daje w każdych okolicznościach pewności, ponieważ coraz częściej 
zdarza się, że ekspert musi wycofać się z wcześniejszego stanowiska, 
mówiąc: – Słuchajcie, nie, to jednak jest inaczej. Wynika to z faktu, że mamy 
do czynienia niestety z chaosem legislacyjnym, chaosem interpretacyjnym. 
Zamiast drogi w kierunku uproszczenia prawa podatkowego, przepisy uległy 
jeszcze większemu skomplikowaniu, a przecież rewolucja w podatkach powinna 
obrać odwrotny kierunek – i nie wystarczy tu prekonsultowany obecnie pakiet 
Slim Vat 3. Księgowi, podatkowcy, nie są w stanie niejednokrotnie znaleźć 
rozwiązań, ponieważ docierają do nich sprzeczne informacje. 

Znajdujemy się w okresie przejściowym, m.in. powstawania linii 
interpretacyjnych i wszyscy się od siebie uczymy. Nakreślamy jakąś 
drogę, zwracamy się do ustawodawcy, on nam przesyła odpowiedzi,  
a czasem dokonuje zmian pod wpływem opinii ekspertów. 

Bez wątpienia jest to trudny czas nie tylko dla nas, ale i dla przedsiębiorców, 
którzy mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich fachowców, ale 
także ponoszą rosnące koszty usług specjalistów. Przedsiębiorcy borykają 
się więc nie tylko z rosnącą inflacją, niepokojem własnych pracowników 
dotyczącym ich wynagrodzeń, ale i z niepewnością prawa. 

To, co mogę doradzić, to posiłkowanie się takimi ekspertami, którzy posiadają 
wąskie specjalizacje, najlepiej w ramach konkretnej branży. Oczywiście 
dotarcie do nich nie jest łatwe, dlatego wygodnym rozwiązaniem może 
być skorzystanie z pomocy tych firm, które oferują wsparcie z różnych, 
komplementarnych dziedzin i mają w tym duże doświadczenie. Niestety 
przejście suchą stopą przez ten okres legislacyjnej zawieruchy nie będzie  
z pewnością łatwe, ale przy profesjonalnym wsparciu powinno być możliwe.

Dorota Kosińska
Partner 

Grant Thornton
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