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——————————————————————————————————
WSTĘP

——————————————————————————————————

Stworzyliśmy ten PDF, by usystematyzować oraz streścić najważniejsze
zmiany związane z przepisami dotyczącymi „Polskiego Ładu”.

W naszej ocenie większość z nich przyniesie negatywny skutek
gospodarczy i jest negatywna z perspektywy przedsiębiorcy.

Są jednak też takie zmiany, które dla przedsiębiorców mogą okazać się
korzystne.

Z tego powodu w tym dokumencie podzieliliśmy wszystkie opisane zmiany
na te pozytywne (o nich dowiesz się w pierwszej kolejności) oraz na
negatywne.

Zachęcamy do zapoznania się z wszelkimi opisanymi zmianami i do
skorzystania z tych najkorzystniejszych.

PDF powstał przez Prawno-Podatkową Kancelarię Expertia.

Z pomocą naszej strony internetowej umówisz się na konsultację z
doświadczonym prawnikiem lub doradcą podatkowym oraz zlecisz całą
sprawę do prowadzenia przed sądem, lub organami państwowymi (w tym
przed Urzędem Skarbowym).

Obsługujemy przedsiębiorców w całej Polsce.

www.KancelariaExpertia.pl

A jeśli szukasz sprawdzonej i poukładanej wiedzy na temat spółek z o.o.,
sprawdź ofertę naszego kursu „Sekrety Spółek” przygotowanego przez
licencjonowanego doradcę podatkowego:

www.SekretySpolek.pl
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——————————————————————————————————
ZMIANY POZYTYWNE

——————————————————————————————————

● ZWIĘKSZENIE PROGU PODATKOWEGO DO 120.000 ZŁ

Do tej pory Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, płacący
podatek wg. skali podatkowej, opłacali podatek dochodowy w wysokości 17%
od dochodu do kwoty 85.528 zł, a powyżej tej kwoty już 32% podatku.

Teraz tacy podatnicy zapłacą podatek z wyższego progu, czyli 32%, dopiero
od dochodu powyżej 120.000 zł. Mogą więc zarobić do 120.000zł płacąc
podatek 17%.

● ZWIĘKSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU DO
30.000 ZŁ

Kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników
opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą
osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych.

Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy.

Do tej pory kwota wolna miała charakter degresywny:
dla największej grupy podatników wynosiła rocznie 3091 zł, dla podatników o
bardzo niskich dochodach: 8.000 zł, natomiast zarabiającym powyżej 127.000
zł nie przysługiwała w ogóle.

Była to jedna z najniższych kwot wolnych na świecie, niższa nawet od wielu
krajów afrykańskich.

Teraz kwota ta jest jednolita i wynosi 30.000 zł rocznie.

● WYDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK ZUS

Do tej pory obowiązujący termin na zapłatę składki zdrowotnej był to do 10. lub do
15. dnia kolejnego miesiąca. Obecne jest to:

● Dla osób fizycznych - do 20. dnia miesiąca następnego
● Dla osób prawnych - do 15. dnia miesiąca następnego
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● OBNIŻKA NIEKTÓRYCH STAWEK RYCZAŁTU

Od 2022 roku niektóre stawki ryczałtu zostały obniżone. Ta pozytywna zmiana
dotyczy przede wszystkim lekarzy, inżynierów i architektów. Teraz mogą rozliczać
się na podstawie ryczałtu, opodatkowując swoje przychody stawką 14%.

Z kolei informatycy zasadniczo mogą opłacać podatek stosując stawkę 12%.

● KORZYSTNE ZMIANY W “CIT ESTOŃSKIM”

Oryginalny “Estoński CIT” w Estonii zakłada, że spółka nie płaci podatku do
momentu wypłacenia zgromadzonych środków. Taki przepis motywuje firmy do
reinwestowania zysków.

Jednak polski-estoński CIT był swego rodzaju karykaturą oryginalnego “CIT-u
estońskiego”. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nie miał z nim wiele
wspólnego. Do prostej konstrukcji opodatkowania nasi ustawodawcy dodali
ogrom różnych ograniczeń, wyjątków oraz pułapek.

Ministerstwo Finansów zakładało, że z tego rozwiązania w samym pierwszym roku
skorzysta około 200 tysięcy spółek. Jednak okazało się, że było nim
zainteresowanych zaledwie 360 podmiotów.

I nie ma się czemu dziwić. Przepisy dotyczące “Estońskiego CIT-u” mogły być
pułapką dla przedsiębiorców, chcących z niego skorzystać.

Jednak od 2022 roku przepisy, które go dotyczą, zostały nieco zliberalizowane.

Jeśli prowadzisz spółkę, skontaktuj się z Twoim księgowym lub doradcą
podatkowym i sprawdź, czy Twoja firma może z niego skorzystać.

● SZEREG NOWYCH ULG PODATKOWYCH

Nowe przepisy wprowadziły liczne nowe ulgi podatkowe i niewątpliwie dla wielu
osób, będą one korzystne.

Są to m.in.:

● ULGA DLA RODZIN - osobom posiadających czworo dzieci pozwala nie
płacić podatków aż do kwoty 85.528zł rocznie (na podstawie umowy o
pracę, um. zlecenie, a nawet w działalności gospodarczej)
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● ULGA DLA SENIORÓW przychody do tej samej kwoty  (85.528zł rocznie)
osiągane przez kobiety w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+, którzy nie
nie będą pobierać emerytury, ale wciąż będą pracować lub prowadzić
działalność - są także zwolnione z podatku.

● ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ - ulga mająca w zamyśle ustawodawcy
niwelować negatywne skutki nowej składki zdrowotnej dla osób, które
pracują na umowę o pracę oraz dla przedsiębiorców rozliczających się na
zasadach ogólnych na skali podatkowej. Szczegóły tej ulgi zostały opisane
w dalszej części tego PDF-a.

● ULGA NA POWRÓT Z EMIGRACJI - Podatnik, który wrócił do Polski z
emigracji po minimum 3 latach, może przez aż 4 lata płacić podatki nawet
50% niższe.

● ULGA NA INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW - Ulga ta jest swego rodzaju
uzupełnieniem ulgi B+R i przysługuje w sytuacji, gdy podatnik poniósł w
danym roku stratę albo podstawa opodatkowania była niższa niż kwota
odliczenia z tytułu ulgi Badawczo Rozwojowej. Zgodnie z ustawą, podatnicy
posiadający nierozliczoną w roku poprzednim ulgę B+R będą mogli
odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany
od dochodów pewnych kategorii pracowników.

● ULGA NA ZAKUP TERMINALA PŁATNICZEGO - Przedsiębiorcy będzie
przysługiwać ulga na zakup terminala płatniczego do limitu 2500 zł dla
przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku posiadania kasy fiskalnej oraz 1000
zł dla pozostałych. Mały podatnik będzie mógł przez 7 miesięcy lub 2
kwartały odliczać 200% wydatków związanych z obsługą terminala nie
więcej niż 2 000 zł rocznie jeśli spełni warunki ustalone w ustawie VAT.

● ULGA NA ROBOTYZACJĘ - Podatnik, który prowadzi działalność
gospodarczą, ma prawo do odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów
od wydatków poniesionych na robotyzację. Kwota odliczenia nie może
przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym, w którym
podatnik z ulgi korzysta.

Wydatki na robotyzację to m.in. zakup Robotów przemysłowych, Maszyn,
Urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną, a także wartości
niematerialne i prawne niezbędnych do poprawnego uruchomienia i
przyjęcia do używania robotów przemysłowych, Usługi szkoleniowe
dotyczących robotów przemysłowych itp.

● ULGA NA PROTOTYP dotyczy uruchomienia produkcji próbnej i
wprowadzenia na rynek nowego produktu.
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● SZYBSZY ZWROT VAT-u

Dla niektórych przedsiębiorców wprowadzono możliwość uzyskania zwrotu VAT w
przyspieszonym do 15 dni terminie.

Dotyczy to podatników, którzy spełnią określone warunki, głównie związane z
opłacaniem faktur bezgotówkowo oraz posiadaniem kasy fiskalnej
synchronizowanej online.

● ABOLICJA DLA UJAWNIAJĄCYCH DOCHODY

W okresie od lipca do grudnia 2022 roku podatnik posiadający nieujawnione
źródła dochodu, może się do tego przyznać, składając wniosek do naczelnika
Urzędu Skarbowego, i tym sposobem zapłacić jedynie 8% podatku od
zadeklarowanego dochodu (zamiast podatku płaconego według standardowej
stawki, lub wręcz 75% w przypadku dochodów z nieujawnionych źródeł).

Ulgi nie można zastosować do dochodów pochodzących z przestępstw (w tym
przestępstw skarbowych) oraz do dochodów, co do których prowadzona jest
kontrola podatkowa, celno-skarbowa lub postępowanie podatkowe.

Co więcej, taki podatnik może w pewnych przypadkach skorzystać z dodatkowej
ulgi (nawet do 30% zapłaconego podatku od zgłoszonych dochodów) pod
warunkiem, że zainwestuje w ciągu roku od złożenia wniosku o tę ulgę co
najmniej równowartość zadeklarowanego dochodu w środki trwałe, udziały lub
akcje generujące dochody i podlegające opodatkowaniu w Polsce.

Opłata za wniosek o abolicję wynosi 1% deklarowanej kwoty, nie może być niższa
niż 1.000zł ani wyższa niż 30.000zł.
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——————————————————————————————————
ZMIANY NEGATYWNE

——————————————————————————————————

● ZMNIEJSZENIE LIMITU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA
KONSUMENTÓW

Przedsiębiorcy,  otrzymujący płatności z tytułu sprzedaży na rzecz konsumentów
od 2023 roku, nie mogą pobierać gotówką kwoty powyżej 20.000 zł.

● ZMNIEJSZENIE LIMITU PŁATNOŚCI GOTÓWKĄ DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami płatności gotówkowe do tej pory
mogły odbywać się do wysokości 15.000 zł.

Od 2023 roku ten limit spadł do 8.000 zł. W razie niezastosowania się do tego
przepisu przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w
tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej.

Limit dotyczy całej transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką
transakcję podzielimy.

● OBOWIĄZEK ZAPEWNIENIA MOŻLIWOŚCI PŁATNOŚCI
PRZY UŻYCIU INNEGO NIŻ BANKNOTY LUB MONETY
ŚRODKA PŁATNICZEGO

W związku z poprzednią zmianą, Polski Ład wprowadza dodatkowo obowiązek
zapewnienia możliwości płatności przy użyciu innego niż banknoty lub monety
środka płatniczego dla każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia
działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z
pośrednictwem kasy fiskalnej.

● LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADKI
ZDROWOTNEJ OD PODATKU DOCHODOWEGO

Od 2022 roku nie tylko nie można odliczyć składki zdrowotnej od podatku
dochodowego, a dodatkowo składkę zdrowotną w przypadku przedsiębiorców
ustalamy teraz w oparciu o dochód, analogicznie jak podatek dochodowy.

Składka zdrowotna ma swoją minimalną wartość, tj. zapłacą go także
przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu czy roku znikomy dochód lub
stratę. Ustawa określa minimalną składkę zdrowotną dla przedsiębiorców na
poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia.
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● SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ LINIOWO

Tacy podatnicy od 2022 roku płacą składkę zdrowotną zależną od dochodu (+bez
możliwości odliczenia jej od dochodu) w wysokości 4,9%. Można więc przyjąć, że
łącznie z podatkiem dochodowym obciążenie dla nich wyniesie 23,9%
generowanego dochodu.

W sytuacji osiągnięcia straty lub niewielkich dochodów składka zdrowotna nie
może być mniejsza od 9% minimalnego wynagrodzenia tj. ok. 270 zł.

● SKŁADKA ZDROWOTNA DLA PODATNIKÓW
ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA SKALI PODATKOWEJ ORAZ “ULGA
DLA KLASY ŚREDNIEJ”

Podatek zdrowotny w PIT dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach
ogólnych na skali podatkowej wynosi 9% od dochodu bez możliwości odliczenia
jej od podatku. Aby zmniejszyć bolesne skutki tych zmian, ustawodawca
przygotował tzw. “ulgę dla klasy średniej”.

Jak liczymy tę ulgę?

● Do kwoty przychodu 68.411,99 zł - ulga nie przysługuje.
● Od kwoty przychodu 68.412 zł do kwoty 102.588 zł - ulgę obliczamy w

następujący sposób: [przychód x 6,68% - 4566 zł] / 0,17
● Od kwoty przychodu 102.588,01 zł do kwoty 133.692 zł - ulgę obliczamy w

następujący sposób: [przychód x (7,35%) + 9829 zł] / 0,17
● Powyżej kwoty 133.692,01 zł - ulga nie przysługuje!

Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero
obliczamy podatek.
Zwracamy uwagę “ulga dla klasy średniej” przysługuje dla osób zatrudnionych na
umowę o pracę oraz przedsiębiorców opodatkowanych wg. skali podatkowej.

PUŁAPKA:
Zwróć uwagę, że ta ulga nie przysługuje osobom osiągających roczne dochody
poniżej kwoty 68.412 zł oraz powyżej 133.692 zł.

W związku z tym, że ulga stosowana jest już w trakcie roku podatkowego
(zmniejszając należne zaliczki na podatek dochodowy), natomiast prawo do
skorzystania z ulgi weryfikowane jest po zakończeniu całego roku podatkowego,
należy uważać, co do możliwości finalnego niespełnienia warunków ulgi. W takim
przypadku, w następnym roku podatnik będzie bowiem zobowiązany do zwrotu
wcześniej naliczonej ulgi (może to być kwota w wysokości nawet kilku tysięcy
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złotych!). Zarówno przedsiębiorca, jak i pracownik może jednak w takim wypadku
dobrowolnie zrezygnować z korzystania z ulgi w trakcie roku podatkowego.

● SKŁADKA ZDROWOTNA W RYCZAŁCIE

W odróżnieniu od składki zdrowotnej przy rozliczeniu na zasadach ogólnych, przy
ryczałcie wyróżniamy 3 progi, dla których stosujemy odmienny wzór na wyliczenie
składki:

● dla przychodów do 60.000 zł/rocznie:
9% * 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 317 zł)

● dla przychodów od 60.000 do 300.000 zł/rocznie:
9% * 100% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 530 zł)

● dla przychodów powyżej 300.000 zł/rocznie:
9% * 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 954 zł)

Przeciętne wynagrodzenie to te ogłoszone w IV kwartale roku poprzedniego, a
składka nie jest zależna od wysokości stawki ryczałtu, a tylko od generowanych
przez przedsiębiorcę przychodów. .

● SKŁADKA ZDROWOTNA OD WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW
ZARZĄDU Z POWOŁANIA

Członkowie zarządu, którzy na mocy uchwały otrzymują za pełnioną funkcję
wynagrodzenie, od 2022 muszą zapłacić od tego wynagrodzenia 9% składki
zdrowotnej. Tu także tej składki nie odlicza się od dochodu.

Minusem tego rozwiązania jest dodatkowe obciążenie wynagrodzenia, jednak
plusem jest otrzymanie tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku ustanowienia wynagrodzenia np w wysokości 300zł miesięcznie, za
te dodatkowe 300*9%=27zł członek zarządu może w pełni korzystać z państwowej
opieki zdrowotnej.
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● MNIEJ KORZYSTNE ZASADY WYKUPU PRZEDMIOTU
LEASINGU

Do tej pory istniała pewna korzystna furtka dla osób, które podpisywały umowę
leasingu na działalność gospodarczą, następnie wykupywały daną rzecz
prywatnie.

Przykładowo dopuszczalne było podpisać umowę leasingu na samochód, przez
okres trwania umowy odliczać VAT oraz wliczać raty leasingowe w koszty
działalności, a następnie prywatnie wykupić samochód za ułamek wartości - nie
wliczając go do majątku firmy.

To powodowało, że po zaledwie 6 miesiącach od takiej roszady, można było
sprzedać ten samochód prywatnie bez podatku.

Od 2022 roku ta “luka w przepisach” została załatana. Obecnie, aby móc sprzedać
samochód bez podatku, należy odczekać nie 6 miesięcy, a aż 6 lat! W innym
przypadku taka sprzedaż będzie potraktowana jak sprzedaż związana z
działalnością gospodarczą, co może wiązać się z  koniecznością zapłaty podatku
dochodowego oraz składki zdrowotnej (w niektórych przypadkach także VAT-u).

● OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z KARTY PODATKOWEJ

Karta podatkowa w niektórych branżach dawała możliwość płacenia stałego
podatku bez względu na wysokość osiągniętego dochodu.

Możliwość rozliczania się w formie Karty Podatkowej została jednak bardzo
ograniczona. Skorzystać z Karty Podatkowej mogą tylko Ci podatnicy, którzy już na
dzień 31.12.2021 rozliczali się w tej formie.

Podatnicy, którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w
przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić. Nie istnieje już też możliwość
założenia nowej działalności na karcie podatkowej.
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● SUROWE KONSEKWENCJE ZATRUDNIANIA “NA CZARNO”

Zaostrzone zostały konsekwencje zatrudniania pracowników bez tytułu prawnego
(“na czarno”) a także wypłacania części wynagrodzenia na rzecz “legalnych”
pracowników bez tytułu, czyli “pod stołem”.

Przedsiębiorcy, który dopuścił się takiego czynu, zostanie doliczony przychód w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc zatrudnienia
bez względu na wysokość wypłat. Dodatkowo to wynagrodzenie “pod stołem” nie
będzie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Konsekwencjami związanymi ze składami ZUS także zostanie obarczony
Pracodawca, a Pracownik nie poniesie ŻADNYCH konsekwencji pracy na czarno.
Pełna odpowiedzialność w tym zakresie spada na Pracodawcę.

Pracownicy mogą więc całkowicie bezpiecznie zgłaszać takie przypadki bez
obawy o konieczność zwrotu części wynagrodzenia.

● NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE ORAZ BRAK
KOSZTÓW AMORTYZACJI LOKALI MIESZKALNYCH

Od 2023 roku ostatecznie usunięta zostanie możliwość zaliczenia w koszty
amortyzacji budynków oraz lokali mieszkalnych.

Druga zmiana dotyczy przychodów uzyskiwane z wynajmu, dzierżawy lub
poddzierżawy składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
które będą niejako z urzędu opodatkowane zryczałtowanym podatkiem.

Wcześniej, podatnicy niebędący przedsiębiorcami, osiągający przychody z najmu
mieli możliwość rozliczania się na zasadach ogólnych (skala podatkowa).
Umożliwiało to amortyzację podatkową najmowanych nieruchomości, a odpisy
amortyzacyjne mogły być kosztem obniżającym dochód do opodatkowania
nawet do 10% wartości nieruchomości rocznie (przykładowo przy zakupie
używanej nieruchomości za 500.000 zł w pewnych przypadkach można było aż o
50.000 zł rocznie obniżyć dochód do opodatkowania z tytułu najmu).
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● PRZEPISY DOTYCZĄCE UKRYTEJ DYWIDENDY

Ten przepis wchodzi w życie dopiero od 01.01.2023 roku. I nie można wykluczyć, że
zostanie jeszcze zmodyfikowany.

W skrócie chodzi o to, że ustawodawca będzie chciał poprzez przepisy wyrzucić z
kosztów niektóre wydatki spółki na rzecz podatnika związanego z tą spółką (na
rzecz podmiotu powiązanego).

Według obecnego brzmienia ustawy, taka sytuacja (ukryta dywidenda) może
mieć miejsce w momencie gdy:

1. wydatek jest uzależniony od osiągnięcia przez spółkę  zysku lub wysokości
tego zysku,

2. “racjonalnie działający podatnik” nie poniósłby takiego kosztu lub mógłby
ponieść niższe koszty gdyby współpracował z podmiotem niepowiązanym

3. koszty te obejmują te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z
aktywów, które stanowiły własność (lub współwłasność) przed utworzeniem
spółki

Ustawa przewiduje jednak wyjątek, jeśli roczna suma kosztów stanowiących
“ukrytą dywidendę” jest niższa niż kwota zysku brutto w danym roku obrotowym,
wtedy punktów 2 oraz 3 nie stosuje się.
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——————————————————————————————————
ZNAJDŹ NAS TUTAJ

——————————————————————————————————

YouTube – kanał: Kancelaria Expertia

a na nim seria wykładów o podatkach „Podatki 2.0”

youtube.com/channel/UCcW5NSx4tUu6XivqgCfXYqQ

Strona WWW – KancelariaExpertia.pl

Kurs legalnej optymalizacji podatkowej: Sekrety Spółek

SekretySpolek.pl

Wydawnictwo biznesowe: Expertia

expertia.com.pl

Platforma z ogromem wiedzy dla przedsiębiorców

nowoczesnafirma.org
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YouTube – kanał: Maciej Wieczorek

a na nim seria wywiadów z ludźmi sukcesu pt. „Expert w Bentleyu” oraz seria
wykładów z poradami nt. przedsiębiorczości pt. „Biznes 2.0”

youtube.com/c/maciejwieczorek

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook i Instagram Macieja Wieczorka

facebook.com/maciejwieczorekpl

instagram.com/maciejwieczorekpl/

Facebook i Instagram naszego wydawnictwa

facebook.com/expertiacompl

instagram.com/wydawnictwoexpertia/

Najpopularniejsza facebookowa grupa biznesowa w Polsce

facebook.com/groups/biznes20
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