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Nowe zasady składki 
zdrowotnej 

Osoby powołane 
do zarządów 

OBECNIE

PROJEKT

Wynagrodzenie z tytułu powołania opodatkowane jest według skali
podatkowej, nie podlega składkom ZUS (ani społecznym, ani
zdrowotnym)

Wprowadza obowiązek objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym osoby
powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego
tytułu pobierają wynagrodzenie. Zostaną oni objęci ubezpieczeniem
zdrowotnym z tego tytułu, w wysokości 9% pobieranego
wynagrodzenia, bez możliwości jej odliczenia od podatku
dochodowego. Wynagrodzenie dalej będzie opodatkowane według
skali podatkowej, zwiększy się kwota wolna od podatku do 30 tys. zł



Nowe zasady składki 
zdrowotnej 

Przedsiębiorcy opodatkowani 
według skali podatkowej 

Obecnie
Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru. Podstawę wymiaru
składki stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia. Oznacza to, że składka zdrowotna nie może być niższa od kwoty
ustalonej w danym roku (np. w 2021 r. nie może być ona niższa od kwoty 381,81 zł).
Ponadto większa część składki zdrowotnej (7,75% jej wymiaru) podlega odliczeniu od
podatku dochodowego PIT.

Projekt
Polski Ład przewiduje, że przedsiębiorcy (osoby prowadzące pozarolniczą działalność)
rozliczający się według skali podatkowej obowiązani będą do opłacania składki
zdrowotnej w wysokości 9% uzyskanego dochodu bez możliwości odliczenia części tej
składki zdrowotnej od podatku.



Nowe zasady 
składki 
zdrowotnej 

Przedsiębiorcy 
opodatkowani według 
skali podatkowej 

• Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 4 października dodano poprawkę
wprowadzającą ulgę dla klasy średniej, oprócz pracowników, także dla osób
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ulga ma dotyczyć osób
rozliczających się na skali podatkowej i zarabiających do 11 141 zł
miesięcznie.

• Ulgę dla klasy średniej wprowadzono, aby zrekompensować stratę z powodu
zmiany w odliczeniach składki zdrowotnej.

• Dotyczy przychodów w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do
133 692 zł rocznie (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania
miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5701 zł do 11 141 zł). Po
wprowadzeniu poprawki, kategoria podatników mogących z ulgi skorzystać
zostanie rozszerzona o osoby prowadzące działalność gospodarczą
i rozliczające się na zasadach ogólnych (przy użyciu skali podatkowej).

• Ulgę dla klasy średniej będzie można rozliczać miesięcznie i rocznie. Ma ona
polegać na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona
będzie od poziomu rocznych przychodów.

• Skomplikowany algorytm do jej wyliczenia tylko dodatkowo komplikuje i tak
już niełatwe rozliczenia podatkowe osób fizycznych.



Nowe zasady 
składki 
zdrowotnej 

Przedsiębiorcy 
opodatkowani według 
skali podatkowej 

Wielkość ulgi będzie wyliczana na podstawie wzoru, który ma uwzględniać
pensję brutto skorygowaną o ustalone na sztywno: wskaźnik i kwotę. Dla osoby,
która zarabia 100 tys. zł brutto rocznie (niecałe 8,4 tys. zł miesięcznie), system
wyliczy ulgę, przemnażając pensję z całego roku przez wskaźnik w wysokości
0,3932 i odejmując od wyniku kwotę 26,9 tys. zł. Z odpisu będą mogli skorzystać
tylko ci, których przychód mieścić się będzie w dwóch przedziałach: między 68,6
tys. a 102,6 tys. zł oraz od 102,6 tys. do 133,6 tys. zł. Dla każdego z tych
przedziałów stosowane wskaźniki będą się różnić.

Dla A czyli kwoty przychodów nie przekraczającej od początku roku kwoty 102 588 zł:

(A x 0,06684549 –4572) / 0,17

Dla A czyli kwoty przychodów powyżej 102.588 zł i nie wyższej niż 133 692 zł:

(A x (-0,0734609) + 9821,75) / 0,17



Nowe zasady składki 
zdrowotnej 

Przedsiębiorcy 
opłacający podatek 
liniowy

Obecnie

Tak samo jak w przypadku skali
podatkowej.

Projekt

Polski Ład przewiduje, że 
przedsiębiorcy opodatkowani 
podatkiem liniowym zapłacą składkę 
zdrowotną w wysokości 4,9% 
podstawy wymiaru składki, jednak 
nie mniej niż kwota odpowiadająca
9% minimalnego wynagrodzenia 
(dopuszczalne 2 sposoby obliczania 
– w skali miesiąca i w skali roku).

Na dzień dzisiejszy minimalna kwota 
składki będzie wynosić 270 zł 
miesięcznie. Obecne realne 
obciążenie wynosi 53 zł miesięcznie.



Nowe zasady składki 
zdrowotnej 

Przedsiębiorcy 
„na ryczałcie”

OBECNIE

PROJEKT

Zmianie ulega wysokość składki zdrowotnej, będzie ona ustalana
ryczałtowo w zależności od poziomu przychodów:
• przychody roczne do 60 tys. zł – 60% przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego,
• przychody roczne do 300 tys. zł – 100% przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego,
• przychody roczne powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego

wynagrodzenia miesięcznego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w pierwszej kolejności
ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłaconej przez podatnika w danym roku podatkowym. Kwota
odliczenia nie może być wyższa niż 7,75% podstawy wymiaru tej
składki.



Nowe zasady składki zdrowotnej 
– czy na pewno będzie ”prosto i 
sprawiedliwie”?

Nowe zasady składki zdrowotnej - proponowane zmiany do projektu

• Wprowadzenie górnego limitu składki zdrowotnej – tak samo jak
składki emerytalnej i rentowej – do 30-krotności przeciętnego
wynagrodzenia

• Składka powinna zostać odliczona od podatku dla
przedsiębiorców działających w branżach wpływających na jakość
życia i zdrowie – nowe i zielone technologie.

• Składka zdrowotna dla jednych będzie wynosić 9%,
dla innych 4,9%

• Dla pracownika z dochodem 1000 zł wyniesie 90 zł,
ale jak przedsiębiorca będzie miał w miesiącu
stratę, to i tak zapłaci 270 zł

• Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składkę 10
dnia każdego miesiąca, wystawi faktury do 15 dnia
tego miesiąca, a dochód rozliczy 20



Faktyczne koszty zmiany w podatkach

kig.pl

http://www.kig.pl/


Faktyczny 
koszt zmian 
w podatkach

Zmiany w podatkach obciążają przedsiębiorców nie tylko jako
wynik matematyczny. Przedsiębiorcy nie ponoszą jedynie
kosztów samego podatku, ale również koszty tzw. Tax
Compliance

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, koszt Tax Compliance w
sektorze MŚP wynosi 30% wartości płaconego podatku (!)
– a jedynie 3% dla dużych przedsiębiorstw. Zmiany
w podatkach obciążają przede wszystkich małych i średnich
podatników z polskim kapitałem.

Polski Ład ingeruje w sposób gruntowny w ustawę CIT
– np. zastępuje art. 15e (limitowanie kosztów usług
niematerialnych od podmiotów powiązanych) tzw. „ukrytą
dywidendą”. Art. 15e ustawy o CIT ma już utrwaloną praktykę
i orzecznictwo – podatnicy wiedzą, czego się podziewać. Ukryta
dywidenda to kolejne lata niepewności.
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Podatek 
minimalny

• Art. 24ca powinien zostać 
wykreślony. Obecnie 
dotknie on wszystkie 
biznesy niskomarżowe
(o rentowności poniżej 1% 
lub na stracie) – a zatem 
biznesy, które i tak mają 
problemy, a dodatkowo od 
2022 będą musiały płacić 
dodatkową daninę 

• Jeśli nie jest to możliwe, 
wówczas konieczne są, co 
najmniej, takie zmiany:

• Wprowadzenie możliwości odliczania od tego podatku
strat z lat poprzednich; a także możliwość odliczenia
podatku minimalnego od innych podatków sektorowych
(np. podatku od sprzedaży detalicznej) od podatku
minimalnego. Obecnie odliczenie jest możliwe tylko od
CIT. Sektor finansowy jest objęty podatkiem bankowym,
a jednocześnie został wyłączony z podatku
minimalnego. Podobnego rozwiązania nie otrzymały
inne branże – należałoby przynajmniej umożliwić zatem
odliczanie podatku minimalnego od tych innych
podatków, którymi obciążone są inne branże.

• Poprawienie części tego przepisu dedykowanej dla grup
kapitałowych (art. 24ca ust. 14 pkt 6). Przepis ten został
dodany w trakcie konsultacji, i miał na celu
umożliwienie badania rentowności (czy poniżej 1%)
z uwzględnienie dochodu spółki dominującej. Jedno
jego obecne brzmienie nie jest jasne (nie wiadomo
dochody których spółek należy sumować).

• Wprowadzenia wyłączenia – jak miało to miejsce
w przypadku uchylanego art. 15e – dla wydatków na
usługi niematerialne i opłat licencyjnych bezpośrednio
związanych z wytworzeniem lub nabyciem przez
podatnika towaru lub świadczeniem usług.

• Ponadto, należy rozważyć wyłączenie stosowania tego
przepisu dla sektora MŚP.
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Ukryta 
dywidenda

1. Przepis niejasny – dublujący istniejące już w updop rozwiązania, decyzją
MF wejdzie w życie od 2023 (zamiast od 2022). Przepis jednak powinien
być wykreślony w całości. Ewentualnie – wykreślony powinien być art. 16
ust. 1d pkt 3) – jego obecne brzmienie oznacza, że wszelkie opłaty za
aktywo (choćby rynkowe, i uzasadnione ekonomiczne) które było
własnością kogokolwiek z grupy kapitałowej przed powstaniem danego
podatnika – nie mogą być kosztem podatkowym. Niezrozumiała jest tu
intencja ustawodawca. Pkt 3 projektowanego przepisu stanowi duże
zagrożenie dla lokalizowanych w Polsce centrów usług wspólnych (ale nie
tylko – w praktyce zniechęcać będzie do tworzenia jakichkolwiek
wyspecjalizowanych podmiotów/spółek) i powinien zostać wykreślony.

2. Ponadto zapewnienia powinna być ochrona wynikająca z APA również
w odniesieniu do przepisów o ukrytej dywidendzie oraz podatku od
przerzuconych dochodów. APA jest instrumentem w którym
Ministerstwo Finansów potwierdza poprawność stosowanych cen
(w relacjach z podmiotami powiązanymi) – nie ma zatem w tym
przypadku ryzyka, że koszty objęte APA będą wykorzystywane przez
centrale firm zagranicznych do sztucznego obniżania dochodu w Polsce.



Ukryta 
dywidenda

1. Regulacja wydaje się zbędna w świetle istnienia zasady prawdy
obiektywnej (art. 122 Ordynacji podatkowej), klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania (art. 119a i n Ordynacji podatkowej) oraz przepisów
dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (art. 11c ust.
4 UoPDOP).

2. Zaliczenie do ukrytej dywidendy „prawa do korzystania z aktywów, które
stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub
podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem) przed
utworzeniem podatnika” może uderzać w tzw. biznesy rodzinne.
Wspólnicy (akcjonariusze) nie zawsze chcą wprowadzać najbardziej
cenne aktywa (np. nieruchomości, znaki towarowe) do działalności
gospodarczej aby nie narażać ich na ryzyko związane z prowadzoną
działalnością gospodarczą (bezpowrotna utrata w związku
z niepowodzeniem przedsięwzięcia gospodarczego).

3. Z uwagi na użycie czasu przeszłego „stanowiły własność lub
współwłasność”, jak również z uwagi na objęcie regulacją również
„podmiotów powiązanych ze wspólnikiem (akcjonariuszem)” oraz
szeroką definicję podmiotów powiązanych „wywieranie znaczącego
wpływu” (art. 11a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 11a ust. 2 UoPDOP) przepis
może dotknąć również prawa do korzystania z aktywów stanowiących
własność lub współwłasność podmiotów niezależnych.



Brak amortyzacji budynków mieszkalnych, 
lokali mieszkalnych, itp. 

(art. 22c pkt 2 PIT oraz art. 16c pkt 2 CIT)
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Brak amortyzacji budynków 
mieszkalnych, lokali 
mieszkalnych, itp. (art. 22c pkt 2 
PIT oraz art. 16c pkt 2 CIT)

• Regulacja niebezpieczna dla mikro i małych przedsiębiorców, którzy 

bardzo często prowadzą działalność w budynkach, bądź lokalach 

mieszkalnych.  

• Brak równości w przypadku różnych tytułów prawnych do budynku, 

bądź lokalu mieszkalnego.  W przypadku własności odpisy 

amortyzacyjne nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.  

W przypadku dzierżawy, bądź najmu czynsz będzie stanowił koszt 

uzyskania przychodów. 

• Proponujemy rezygnację z ww. konstrukcji.  



Ulga dotycząca produkcji próbnej 
nowego produktu

wprowadzenie na rynek nowego produktu 

kig.pl

http://www.kig.pl/


Ulga dotycząca produkcji próbnej 
nowego produktu/wprowadzenie 
na rynek nowego produktu

• (art. 26ga PIT oraz art. 18ea CIT) oraz ulga na 

zwiększenie przychodów ze sprzedaży 

produktu (art. 26gb PIT oraz art. 18eb CIT).

• Należy rozważyć rozszerzenie zastosowania 

ww. ulg również na świadczenie usług.



Spółka holdingowa 

kig.pl

http://www.kig.pl/


Spółka 
holdingowa 

Rozwiązanie jest dobre
(możliwość zwolnienia z CIT
zysków ze sprzedaży udziałów
w innych/niektórych spółkach) -
po raz pierwszy do porządku
prawnego wprowadzany jest
mechanizm zachęcający do
lokowania spółek holdingowych
w PL.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z CIT będzie
jednak brak pośredniego lub bezpośredniego
wspólnika/akcjonariusza z tzw. raju podatkowego (art.
24m pkt 1) lit. e). Warunek ten nie powinien jednak
dotyczy podmiotów notowanych na Giełdzie
Papierów Wartościowych – ponieważ jest niemożliwy
do spełnienia. Podmioty takie nie znają danych
swoich akcjonariuszy mniejszościowych, a ponadto
akcjonariat ten ulega nieustannym zmianom –
niemożliwe jest zatem sprawdzenie przez spółkę czy
warunek wskazany w art. 24m jest spełniony.
Pozostawienie tego kryterium wykluczy każdy
podmiot notowany na GPW z możliwości skorzystania
z tego zwolnienia – w odróżnieniu od potencjalnych
konkurentów z rynku prywatnego. Ponadto, przepisy
powinny wprowadzić jednoznaczne postanowienia
wskazujące na jaki moment należy określić status
spółki holdingowej i spółki zależnej oraz w jakim
okresie weryfikować spełnienie pozostałych
warunków, o których mowa w art. 24m,
w szczególności w zakresie niekorzystania ze zwolnień
podatkowych.
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Możliwość 
tworzenia 
„Grup VAT”

• Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy posiadający siedzibę na terytorium kraju oraz
podmioty zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Polsce za pośrednictwem
oddziału.

• W ramach grupy VAT transakcje:
• pomiędzy członkami grupy - nie będą opodatkowane VAT
• sprzedaż członka grupy na rzecz podmiotu trzeciego - będzie traktowana, jak sprzedaż grupy
• zakup dokonany przez członka grupy od podmiotu trzeciego - będzie traktowana, jak zakup

grupy
• Grupa VAT będzie podatnikiem VAT. Członkowie grupy zostaną wyrejestrowani z VAT

z momentem utworzenia grupy. Grupa będzie więc składać jedną deklarację VAT, jeden plik
JPK_VAT.

• Utworzenie grupy będzie dobrowolne.
• Ocena propozycji:

o generalnie pozytywna
o rozwiązanie funkcjonuje w większości państw UE
o generuje oszczędności administracyjne dla członków grupy (jedna deklaracja, jeden

JPK_VAT, brak faktur i VAT w ramach transakcji wewnątrz grupy)
o poprawia płynność finansową członków grupy (brak VAT w transakcjach wewnątrz grupy,

brak podzielonej płatności w tych transakcjach, płatność w MPP na rzecz grupy, a nie
poszczególnych członków)

o zawiera mechanizmy uniemożliwiające wykorzystanie grupy wyłącznie do oszczędności na
VAT, poprzez odpowiednie zapisy związane z proporcją odliczenia

o przepisy wprowadzane dość ostrożnie, ustawodawca zdaje sobie sprawę z potencjalnych
ryzyk związanych z nadużywaniem instytucji do oszczędności na VAT

o wady – przepisy dotyczące warunków utworzenia grupy mogłyby być bardziej precyzyjne
(w szczególności definicja powiązań ekonomicznych)

o Przepisy dotyczące grupy VAT mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r.



Opcja opodatkowania VAT 
usług finansowych
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Opcja opodatkowania VAT usług 
finansowych

• Powrót do zwolnienia i ponowny wybór
opodatkowania możliwe w cyklach 2-letnich
– w celu wyeliminowania wybierania opcji wyłącznie
w celu uzyskania korzyści z VAT.

• Ocena: generalnie pozytywna, ta opcja jest
przewidziana przepisami dyrektywy VAT, umożliwia
elastyczność wyboru formy opodatkowania VAT
podatnikom świadczącym usługi finansowe.

• Projekt przewiduje wprowadzenie 
możliwości wyboru przez podatnika 
opodatkowania wykonywanych przez 
niego usług finansowych świadczonych 
wyłącznie na rzecz podatników.

• Usługi finansowe świadczone na rzecz 
klientów detalicznych (osób fizycznych 
niebędących podatnikami) będą nadal 
wyłącznie zwolnione od podatku.



Zwrot VAT w 15 dni 
dla określonych podatników 
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Zwrot VAT w 15 dni 
dla określonych 
podatników 

• W oznaczonych ustawą 
przypadkach zwrot VAT miałby 
następować w terminie 15 dni od 
dnia upływu terminu na złożenie 
deklaracji.

• Rozwiązanie to ma wspierać 
płatności bezgotówkowe. Szybki 
zwrot VAT dotyczyłby tych 
podatników, którzy mają 
odpowiedni stosunek płatności 
bezgotówkowych do gotówkowych 
przy sprzedaży na rzecz 
konsumentów, przy czym możliwe 
będzie to tylko dla podatników 
posiadających kasy rejestrujące on-
line.

Generalna ocena rozwiązania: 
neutralna/negatywna:
• zwrot nadwyżki naliczonego VAT nie jest 

instrumentem, za pomocą którego powinno się 
wspierać określone rodzaje płatności

• termin zwrotu uniemożliwia lub bardzo 
utrudnia weryfikację prawidłowości wykazanej 
nadwyżki VAT naliczonego i zasadności zwrotu 
w ogóle

• uzależnianie terminu zwrotu VAT naliczonego, 
czyli VAT dotyczącego zakupów, od czynności 
związanych ze sprzedażą, jest nieprawidłowe 
systemowo

• można wyobrazić sobie sytuacje – być może 
skrajne, ale teoretycznie możliwe – w których 
podmiot celowo spełni warunki do szybkiego 
zwrotu i celem tego podmiotu nie będą 
płatności bezgotówkowe, tylko uzyskanie 
szybkiego, a więc niesprawdzonego zwrotu 
nadwyżki VAT naliczonego

UWAGA: nieprawdą jest, że KAS będzie zbierał 
informacje o płacących, informacja o płatności 
bezgotówkowej to znacznik w centralnym 
repozytorium kas, że transakcja została zapłacona 
kartą, wydaje mi się, że nie jest pozyskiwana 
informacja o numerze karty



Dziękuję za uwagę!

Adam Niedziółka
Przewodniczący Komitetu ds. Podatków

e-mail: aniedziolka@kig.pl
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