27.07.2021 r.

Polski Ład - projekt ustawy podatkowej
Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt kompleksowej reformy podatkowej, realizującej
zapowiedzi zawarte w Polskim Ładzie. Projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych, które
potrwają dwa tygodnie, tj. do 9 sierpnia 2021 r.
Jak wynika z uzasadnienia do projektowanej ustawy, jej głównym celem jest stworzenie
„przyjaznego i sprawiedliwego systemu podatkowego”.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie dotyczą:
a) w zakresie rozliczania się osób fizycznych:
▪ podniesienia do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla podatników rozliczających się
według skali podatkowej, wraz z wprowadzeniem mechanizmu corocznej jej weryfikacji
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
▪ podniesienia tzw. drugiego progu podatkowego do 120 000 zł (z obecnych 85 528 zł);
▪ wprowadzenia „ulgi dla klasy średniej”:
o dodatkowa ulga polegająca na odliczeniu od dochodu dodatkowej kwoty,
uzależnionej od poziomu rocznych przychodów;
▪ rozszerzenia możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów na
rodziców samotnie wychowujących dzieci;
▪ aktualizacji i doprecyzowania katalogu zwolnień podatkowych w ramach podatku
dochodowego od osób fizycznych;
▪ określenia tzw. ulgi na powrót:
o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania, przez cztery lata następujące
po roku, w którym nastąpił powrót, 50% podatku należnego;
▪ zmiany zasad udostępniania wzorów formularzy PIT (będą one udostępniane w BIP
Ministerstwa Finansów, zamiast każdorazowego ich określania w drodze rozporządzenia);
b) w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców:
▪ wprowadzenia zmian w zakresie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców:
o podstawą wymiaru składki będą rzeczywiste dochody przedsiębiorcy;
o ujednolicenie wysokości składki – 9% zarówno dla pracowników, jak i
przedsiębiorców;
o ograniczenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego;
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wprowadzenia ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce
zamieszkania na terytorium Polski;
doprecyzowania przepisów dot. cen transferowych, w tym m.in. zmian w zakresie definicji
podmiotów powiązanych, korekty cen transferowych, funkcjonowania mechanizmu
bezpiecznej przystani, wydłużenia terminu przekazywania dokumentacji na żądanie
organów podatkowych;
wprowadzenia specjalnych zasad opodatkowania (polskich) spółek holdingowych,
posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależnego, w tym m.in. w zakresie
określonych kategorii zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych;
nowelizacji przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła;
rozszerzenia zakresu stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych;
wprowadzenia możliwości prowadzenia przez podatników CIT ksiąg rachunkowych i
ewidencji podatkowych przy użyciu programów komputerowych;
przeciwdziałanie „szarej strefie” w zakresie nielegalnego zatrudniania pracowników i
nieujawniania części wynagrodzenia (zakłada się, że takie wynagrodzenie pracownika
będzie stanowić przychód pracodawcy);
wprowadzenia rozwiązań o charakterze „uszczelniającym”:
o doprecyzowania przepisów dotyczących opodatkowania tzw. leasingu
operacyjnego i sprzedaży ruchomości po jej wykupieniu od leasingodawcy;
o doprecyzowania przepisów odnoszących się do amortyzacji składników majątku
nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
o doprecyzowania przepisów dotyczących opodatkowania odprawy lub
odszkodowania;
określenia warunków korzystania z tzw. ulgi konsolidacyjnej:
o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwalifikowanych wydatków na
nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej;

c) w zakresie inwestycji i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
▪ wprowadzenia preferencji podatkowych dla podatników inwestujących w alternatywne
spółki inwestycyjne:
o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50%
wydatków na nabycie udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej –
maksymalnie 250 000 zł;
▪ wprowadzenia odliczeń z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej,
produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie
przychodów ze sprzedaży produktów;
▪ wprowadzenia ulgi podatkowej dla podmiotów wspierających działalność sportową,
kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę:
o możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania
przychodów związanych ze wsparciem tych podmiotów;
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wprowadzenia tzw. ulgi na robotyzację;
aktualizacji przepisów dotyczących podatkowych grup kapitałowych, w tym m.in. w
zakresie złagodzenia warunków tworzenia i funkcjonowania tych podmiotów;
dalszych etapów rozwoju obrotu bezgotówkowego, m.in. poprzez wprowadzenie
preferencji w podatku dochodowym oraz podatku od towarów i usług;
wprowadzenia przepisów przewidujących możliwość wspólnego rozliczania się przez kilku
podatników, tzw. „grupy VAT”;
określenia mechanizmów tzw. podatnika bezgotówkowego i konsekwencji w postaci
szybkiego zwrotu VAT dla określonych grup podatników;
wprowadzenia instrumentu tzw. „porozumień inwestycyjnych”:
o porozumienie zawierane między inwestorem a organem podatkowym w sprawie
skutków podatkowych planowanej inwestycji w Polsce;
o porozumienie zastępować ma dotychczasowe akty administracyjne pojawiające
się w procesie inwestycyjnym, w tym interpretację indywidualną lub wiążącą
informację stawkową, wiążącą informację akcyzową, wydanie opinii
zabezpieczającej lub uprzedniego porozumienia cenowego;
o porozumienie zawierać będzie również interpretacją przepisów prawa
podatkowego – zbliżoną swoim zakresem do interpretacji indywidualnej;
o złożenie wniosku o zawarcie porozumienia objęte będzie opłatą w wysokości
50 000 zł;
o określono, że porozumienie obowiązywać będzie nie dłużej niż 5 lat podatkowych;

d) w zakresie doprecyzowania / dostosowania już funkcjonujących rozwiązań:
▪ dookreślenia zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu lub dzierżawy –
wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8% przychodów do
kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki powyżej tej kwoty;
▪ doprecyzowania przepisów dotyczących opodatkowania przychodów z działalności
gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w szczególności poprzez
obniżenie stawek ryczałtu w odniesieniu do osób wykonujących zawody medyczne,
techniczne i z sektora IT;
▪ ograniczenia możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej
wyłącznie do podatników, którzy na dzień 31 grudnia 2021 r. korzystali z tej formy;
▪ doprecyzowania przepisów związanych z amortyzacją w spółkach nieruchomościowych;
▪ wprowadzenia regulacji dotyczących przeciwdziałania unikania opodatkowania za
pomocą spółek pośredniczących;
▪ wprowadzenia przepisów mających przeciwdziałać wypłacaniu tzw. ukrytej dywidendy;
▪ wprowadzenia zmian w zakresie nieodpłatnego świadczenia związanego z korzystaniem
przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych;
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wyposażenia Szefa KAS w uprawnienie do informowania podatników o ryzyku
występowania w obrocie towarami lub usługami dostarczanymi do podatnika lub
kontrahenta tego podatnika co najmniej jednego tzw. „znikającego podatnika”;
określenia instytucji nabycia sprawdzającego, zmierzającego do identyfikacji
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących i innych form nieprawidłowości skutkujących uszczupleniem dochodów
państwa;
wyposażenia KAS w uprawnienie do tymczasowego zajęcia ruchomości;
wprowadzenia zmian w Ordynacji podatkowej, mających na celu przeciwdziałanie
unikaniu opodatkowania.

W zasadniczym zakresie projektowana ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
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