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Wprowadzenie

26 lipca 2021 r. – publikacja projektu podatkowego Polskiego Ładu

226 stron zmian przepisów, 229 stron uzasadnienia, 22 zmieniane
ustawy i… 14 35 dni na konsultacje publiczne
1 stycznia 2022 r. - wejście w życie znowelizowanych przepisów

(z odstępstwami - np. część przepisów wchodzi w życie już dzień po ogłoszeniu,
a część od 1 stycznia 2024 r.)

Najważniejsze zmiany systemowe
• Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 PLN rocznie i brak jej
degresywności
• Podwyższenie progu podatkowego z 85 528 PLN do 120 000 PLN rocznie
• Nieodliczalna składka na ubezpieczenie zdrowotne i zmiana podstawy jej
wymiaru w przypadku przedsiębiorców

• Rozszerzenie możliwości złożenia małżeńskiego rozliczenia rocznego
• Najem prywatny opodatkowany tylko w formie ryczałtu (8,5% / 12,5%)
• Wprowadzenie ryczałtu od przychodów zagranicznych dla osób powracających
do Polski (200 000 PLN rocznie)
• Ulga na powrót (dla osób powracających do Polski po co najmniej 3 latach za granicą)
- odliczenie 50% podatku należnego przez okres 4 lat

Zmiany dla
przedsiębiorców
- JDG

Zmiana dla przedsiębiorców - JDG (1/2)
Składka zdrowotna liczona od dochodu pomniejszonego o składki ZUS
(Wyjątek! Opodatkowanie ryczałtem – 1/3 stawki ryczałtu)
Obowiązek prowadzenia KPiR i ksiąg rachunkowych elektronicznie oraz ich
comiesięczna wysyłka do urzędów skarbowych

Zbycie samochodu poleasingowego z majątku prywatnego - brak opodatkowania
dopiero po 6 latach od wycofania z działalności gospodarczej
Nowe zasady ustalania wartości początkowej używanych środków trwałych
Nowe ulgi
• na robotyzację (dodatkowe odliczenie 50% kwalifikowanych kosztów uzyskania
przychodów)
• na inwestycje w alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)
• dla sponsorów sportu, kultury i nauki, na remonty i konserwację zabytków
• na zakup terminala płatniczego

Zmiana dla przedsiębiorców - JDG (2/2)
Ryczałt
Brak możliwości wniosku o opodatkowanie kartą podatkową
• Opodatkowanie tą formą jedynie przez osoby, które stosowały ją w 2021 roku
Obniżenie stawek ryczałtu dla niektórych przedsiębiorców:
• 12% - branża IT
• 14% - lekarze, architekci i inżynierowie

Możliwe konsekwencje:
• Komplikacja rozliczeń podatkowych
• Obniżenie wynagrodzenia netto samozatrudnionych

Zmiany dla przedsiębiorców (JDG) – kalkulacja

(NETTO)

POLSKI
ŁAD

Przychód

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

rocznie

proc.

5 000 zł

3 433 zł

3 494 zł

61 zł

732 zł

+2%

10 000 zł

7 176 zł

7 029 zł

-147 zł

-1 764 zł

-2%

15 000 zł

11 226 zł

10 140 zł

-1 086 zł

-13 032 zł

-10%

20 000 zł

15 276 zł

13 626 zł

-1 650 zł

-19 800 zł

-11%

TERAZ

RÓŻNICA
(NETTO)

(NETTO)
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Pytanie 1.
Czy współpracują Państwo z osobami prowadzącymi
jednoosobową działalność gospodarczą (B2B)?

Zmiany dla
pracowników
i członków zarządu

Zmiany dla pracowników
Według założeń do ustawy, zmiany będą korzystne lub neutralne dla 90% pracowników, a
stracić na zmianach ma 10% najlepiej zarabiających
Ulga dla pracowników (znana także jako ulga dla klasy średniej), którzy otrzymują
przychód między 68 412 PLN a 133 692 PLN rocznie
Zmiany zasad ryczałtu za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Możliwe konsekwencje:
• Redystrybucja obciążeń publicznoprawnych
• Komplikacja rozliczeń podatkowych

Zmiany dla pracowników – kalkulacja

TERAZ

POLSKI ŁAD

RÓŻNICA

(NETTO)

(NETTO)

(NETTO)

brutto

miesięcznie

miesięcznie

miesięcznie

rocznie

zmiana

3 000 zł

2 203 zł

2 356 zł

153 zł

1 836 zł

+7%

5 000 zł

3 613 zł

3 660 zł

47 zł

564 zł

+1%

10 000 zł

6 938 zł

6 937 zł

-1 zł

-12 zł

0%

15 000 zł

9 928 zł

9 764 zł

-163 zł

-1 956 zł

-2%

20 000 zł

13 184 zł

12 643 zł

-541 zł

-6 492 zł

-4%
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Zmiany dla pracowników i pracodawców – utrzymanie netto

KOSZTY
PRACODAWCY

KOSZTY
PRACODAWCY

(TERAZ)

(POLSKI ŁAD)

rocznie

rocznie

rocznie

zmiana

proc.

15 000 zł

119 137 zł

213 249 zł

216 800 zł

+3 551 zł

+2%

20 000 zł

158 206 zł

275 781 zł

287 546 zł

+11 765 zł

+4%

NETTO

brutto

RÓŻNICA

3 000 zł
5 000 zł
10 000 zł
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Zmiana dla członków zarządu
Wynagrodzenia członków zarządu (przyznane na podstawie uchwały) będą stanowiły
podstawę ubezpieczenia zdrowotnego
Składka (9% dochodu) nie podlega odliczeniu od podatku
Spółka staje się płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne
Od dnia powołania do dnia odwołania z funkcji członka zarządu

Możliwe konsekwencje:
• Niższe wynagrodzenia netto członków zarządu
• Możliwa presja na przegląd modelu wynagradzania

Zmiany dla
pracodawców

Zmiany dla pracodawców
Zmienione zasady poboru zaliczek (z uwagi na zmianę skali podatkowej oraz kwoty
wolnej od podatku)
Szerszy katalog dokumentów składanych tylko drogą elektroniczną (PIT-NZ, PIT/NZI)
Możliwość zatrzymania części zaliczek PIT w razie niewykorzystania ulgi B+R
Obniżenie wynagrodzenia netto części pracowników

Możliwe konsekwencje:
• Wyższa presja płacowa związana ze spadkiem wynagrodzenia netto
• Zmierzenie się z wyższą rotacją pracowników
• Obowiązek dostosowania systemów płacowych do proponowanych zmian

Przeciwdziałanie „szarej strefie” | Konsekwencje nielegalnego zatrudniania

Przypisanie pracodawcy,
za każdy miesiąc nielegalnego
zatrudnienia przychodu w
wysokości równowartości
obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę

Obowiązek opłacenia przez
pracodawcę składek w części
pracownika na ubezpieczenia
społeczne oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne

Wyłączenie z kosztów
uzyskania przychodów
wypłaconego wynagrodzenia
z tytułu nielegalnego
zatrudnienia oraz zapłaconych
składek ZUS

Dotychczasowe rozwiązania | Pracownicy niechętni dochodzenia swoich
praw z tytułu nieprawidłowości w sposobie zatrudnienia

Pracownik ma obowiązek uczestniczenia w kosztach ubezpieczenia,

nie ma podstaw do przerzucania
tego obowiązku na pracodawcę
– szczególnie wtedy, gdy korzystał z modelu zatrudnienia,

zgodnie z którym mógł dysponować większą częścią wynagrodzenia, ponieważ nie potrącano
składek na ubezpieczenia społeczne.

por. Wyrok SN z 26.09.2018 r., II PK 151/17, OSNP 2019, nr 4, poz. 42.

Przeciwdziałanie „szarej strefie” | Skutki nielegalnego zatrudnienia
cudzoziemców

Zakaz ubiegania się
o pomoc publiczną
na okres do

3 lat

Pokrycie kosztów
przymusowego powrotu
cudzoziemców
do kraju pochodzenia

Kara grzywny do

30 000 zł
lub ograniczenia wolności
na okres do 3

lat

ODMOWA WYDANIA
KOLEJNYCH ZEZWOLEŃ
NA PRACĘ

Pytanie 2.
Czy planują Państwo zmiany w zakresie form współpracy
lub wynagradzania w odpowiedzi na Polski Ład?

Inne zmiany podatkowe

Inne zmiany podatkowe
• Opodatkowanie częściowego zmniejszenia udziału kapitałowego
w spółce osobowej
• Ograniczenie zwolnienia z opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport
w formie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
• Doprecyzowanie ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia
udziałów/akcji spółek przekształconych w przeszłości
• Objęcie prostej spółki akcyjnej możliwością preferencyjnego opodatkowania
programów akcyjnych
• Zmiany w zasadach dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC)
• Możliwość uzyskania opinii o stosowaniu preferencji
• Brak możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
• Zwolnienie dochodu ze sprzedaży akcji objętych/nabytych w wyniku pierwszej oferty
publicznej (IPO)

Oczekiwania rynkowe

Polski Ład - oczekiwania rynkowe przedsiębiorców
SPÓŁKI KAPITAŁOWE (I NIEKTÓRE SPÓŁKI OSOBOWE)
• Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (minimum dwóch udziałowców) lub prosta
spółka akcyjna, spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna - nie stanowią tytułu do
ubezpieczeń społecznych
• Opodatkowanie na poziomie spółki – możliwe 9% CIT; Wypłata dywidendy wspólnikowi –
19% PIT
• Brak daniny solidarnościowej

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW RYCZAŁTEM
• Stawki ryczałtu dla działalności gospodarczej wynoszą od 2% do 17%, np. 12% dla IT,
14% dla zawodów medycznych, architektów, inżynierów
• Ograniczony katalog działalności, która może skorzystać z opodatkowania ryczałtem
• Zwolnienie z opodatkowania przychodów w wysokości 30 000 PLN nie ma zastosowania
• Brak daniny solidarnościowej

Polski Ład - oczekiwania rynkowe pracowników
kreatywnych/twórców
STRUKTURA WYNAGRADZANIA OPARTA NA PRZENIESIENIU
MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH
• Dla niektórych pracowników m.in. branży IT, działów R&D, działów inżynierii budowlanej

• Możliwość zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (50%) do
honorarium autorskiego
• Możliwość zastosowania zwolnienia z ZUS (nagroda racjonalizatorska)
UMOWA O DZIEŁO
• Dla osób wytwarzających dzieła/utwory
• Umowa o dzieło nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych
• Podatki liczone według skali podatkowej (17%, 32%)

• Koszty uzyskania przychodu – 20%; 50%
• Obowiązek rejestracji umów o dzieło

Polski Ład - oczekiwania rynkowe współpracowników

POWOŁANIE
• Dla członków zarządu oraz prokurentów
• Powołanie nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych - Polski Ład przewiduje
obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%
• Podatki liczone według skali podatkowej (17%, 32%)

UMOWA ZLECENIA
• Projekt nie przewiduje zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia
• Podatki liczone według skali podatkowej (17%, 32%)
• Koszty uzyskania przychodu – 20%

Pytanie 3.
Które z przedstawionych rozwiązań jest najbardziej
adekwatne dla potrzeb Państwa organizacji?

Co nas jeszcze
może czekać?

Polski Ład | Poprzednio proponowane zmiany

pełne oskładkowanie
umów śmieciowych

może oznaczać obowiązek odprowadzania
składek na ubezpieczenia społeczne
od przychodów z każdej umowy z osobna

zamiar likwidacji
umów śmieciowych
związany z ideą wprowadzenia
„jednolitego kontraktu”
na pracę najemną

O ile obecny projekt
ustawy nie
przewiduje tych
zmian, pracodawcy
powinni
monitorować
przebieg prac
legislacyjnych

Inne planowane zmiany | Praca zdalna
Praca zdalna - praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu
wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą,
w tym pod adresem zamieszkania, w szczególności z wykorzystaniem
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Projekt nowelizacji
Kodeksu Pracy
wprowadzającego
pracę zdalną

Zakres pracy zdalnej będzie szerszy aniżeli obowiązującej telepracy –
brak wymogu świadczenia pracy regularnie oraz brak konieczności
przekazywania pracodawcy wyników pracy, w szczególności za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
Wykonywanie
stronami

pracy zdalnej

będzie

wymagało

uzgodnienia

między

Pracownik będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że posiada
warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej

23 LIPCA 2021 R. NA STRONIE RCL OPUBLIKOWANO DRUGĄ (DATOWANĄ NA 16 LIPCA 2021 R.) WERSJĘ PROJEKTU
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Crido. Warto zapytać.

Roman Namysłowski

Michał Wodnicki

Partner Zarządzający
Doradztwo Podatkowe

Partner
Human Advisory Services

M: +48 600 213 979

M: +48 538 626 921

E: roman.namyslowski@crido.pl

E: michal.wodnicki@crido.pl

Edyta Defańska-Czujko
Counsel
Crido Legal

M: +48 728 909 680
E: edyta.defanska-czujko@crido.pl
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CRIDO. Warto wiedzieć i być na bieżąco.

ZAPISZ SIĘ NA BLOGI CRIDO
crido.pl/subskrypcje/

#CRIDO

Webinary CRIDO
Polski Ład - ważne zmiany dla inwestorów strefowych i innowatorów, porozumienie
inwestycyjne i nowe zasady rozliczeń w VAT
(3 sierpnia godz. 11.00)

Szkolenia on-line CRIDO
Obowiązki związane z wewnątrzwspólnotowym nabyciem wyrobów akcyzowych
(8 września godz. 10.00)
Sporządzanie oraz weryfikacja analiz porównawczych. Praktyczne warsztaty
(9 września godz. 9.30)
Procedury imigracyjne w czasie pandemii - najważniejsze zasady i porady
praktyczne
(10 września godz. 9.30)
Więcej informacji na crido.pl

CRIDO
ul. Towarowa 28
00-839 Warszawa
T: +48 22 324 59 00
E: crido@crido.pl

crido.pl

Każda informacja zawarta w niniejszej prezentacji jest dostępna
nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy
wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zawarta w
niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w
rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Crido Taxand R.
Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa, Crido Legal J.Ziółek i
Wspólnicy spółka komandytowa oraz Crido Business & Innovation
Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu
jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub
związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów
zawartych w prezentacji.

