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Szanowni Państwo,

kolejny pandemiczny rok za nami. Wirus SARS-COV-2 nie odpuszcza i wpływa na nasze codzienne 
życie, również w zakresie prawa podatkowego. Rządzący na całym świecie stoją przed niespoty-
kanym dotychczas wyzwaniem związanym nie tylko z działaniami mającymi na celu zminima-
lizowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Pandemia wpływa również pośrednio i bezpośrednio na 
przedsiębiorstwa. Z tego względu w wielu krajach wdrażane są różne rozwiązania (w tym rozwią-
zania podatkowe) mające na celu złagodzenie skutków pandemii. 

Skutki pandemii ma pośrednio łagodzić również tzw. Polski Ład w podatkach, a więc Ustawa  
z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, usta- 
wy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2105; dalej jako: Polski Ład).

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Polskiego Ładu: „kryzys związany z pandemią COVID-19 
przekłada się nie tylko na zmniejszenie wpływów budżetowych, ale także na zwiększone wydatki, 
w tym na obsługę zadłużenia i świadczenia społeczne. Z tego względu Państwo zmuszone jest 
do szukania nowych rozwiązań, wspierających wzrost oraz stabilizację nadwyrężonych wpływów 
budżetowych”.

Największa rewolucja podatkowa ostatnich dziesięcioleci została przyjęta przez parlament  
w ekspresowym tempie. Mimo wielu apeli przedsiębiorców nie wprowadzono bardzo oczekiwa-
nych,  dłuższych vacatio legis. To wszystko oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. znajdziemy się w nieco 
innej podatkowej rzeczywistości. Jakiej? O tym przeczytają Państwo na kolejnych stronach na-
szego Informatora, na których przedstawiamy subiektywnie wybrane przez nas najważniejsze 
zmiany podatkowe wynikające z Polskiego Ładu. Materiał kończy artykuł dotyczący nadchodzą-
cych zmian w podatku VAT – faktur ustrukturyzowanych i tzw. grup VAT. Mimo, że są to rozwiąza-
nia fakultatywne (przynajmniej obecnie) uważamy, że warto je poznać i rozważyć ich wdrożenie  
w Państwa przedsiębiorstwach. 

Mamy nadzieję, że przystępna forma prezentacji zmian ułatwi Państwu ich poznanie i zrozumie- 
nie, a w rezultacie chociaż częściowo usprawni wewnątrzfirmowe procesy dostosowawcze i ogra- 
niczy ryzyko wynikające z przeoczenia lub błędnego zastosowania nowych regulacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Serdecznie zachęcamy do lektury.

WSTĘP

SPIS TREŚCI
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Dochód Kwota zmniejszająca podatek w 2021 r.

do 8.000 zł 1.360 zł

od 8.001 zł do 13.000 zł 1.360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8.000 zł) ÷ 5.000 zł

od 13.001 zł do 85.528 zł 525 zł 12 gr

od 85.528 zł do 127.000 zł 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru:
525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) ÷ 41 472 zł
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PODWYŻSZENIE KWOTY 
WOLNEJ OD PODATKU

Wśród szumnie ogłaszanych rewolucji podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazła się ta 
dotycząca podwyższenia tzw. kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł dla wszystkich podatników, 
którzy rozliczają podatek PIT na zasadach ogólnych (tj. z zastosowaniem skali podatkowej).

W praktyce kwota wolna od podatku odpowiada sumie dochodu, od którego, w rozliczeniu PIT, 
podatnicy nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. Obecnie obowiązująca kwota wol-
na od podatku wynosi 8.000 zł i jest to jej maksymalna wysokość. W odniesieniu do dochodów 
rocznych wykraczających poza 8.000 zł kwota wolna maleje wraz ze wzrostem dochodów w ten 
sposób, że dla dochodów mieszczących się w przedziale od 13.000 zł do 85.528 zł wynosi 3.091 zł,  
a dla dochodów powyższej 127.000 zł równa się 0 zł.

Wysokość kwoty wolnej jest konsekwencją stosowania kwoty zmniejszającej podatek. W do-
tychczasowym stanie prawnym odpowiednikiem kwoty wolnej w wysokości 8.000 zł jest kwota 
zmniejszająca podatek w wysokości 1.360 zł (8.000 zł x 17% minus 1.360 zł = 0 zł). 

Polski Ład zakłada zatem ponad 3-krotny wzrost kwoty wolnej od podatku poprzez podwyż-
szenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5.100 zł (30.000 zł x 17% minus 5.100 zł = 0 zł). 

Kwota wolna od podatku, w wysokości 30.000 zł, będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek 
na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej poda-
tek (1/12 z kwoty 5.100 zł), tj. 425 zł. Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli  
z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.
 
Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie 
będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek 
na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama. Podatek dochodowy stanie się 
bardziej progresywny – w większym stopniu obciążać będzie osoby najwięcej zarabiające. W za-
łożeniu ustawodawcy projektowana zmiana zmierza do zapewnienia społecznego podatkowego 
fair play.

 
 
Podstawa prawna: art. 1 pkt 47 Polskiego Ładu

Z nowej kwoty wolnej nie skorzystają (podobnie jak obecnie) przedsiębiorcy rozliczający poda-
tek PIT według stawki liniowej 19% czy ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2.500 zł miesięcznie nie będą 
musieli płacić podatku PIT.

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ZMIANA PROGU 
PODATKOWEGO

Podatnicy rozliczający w podatku PIT swoje dochody według skali podatkowej, płacą podatek 
dochodowy w dwóch stawkach: 17% i 32%. O tym, która ze stawek ma zastosowanie, decyduje 
poziom osiągniętych przez podatnika dochodów. Wartością graniczną, czyli właśnie progiem 
podatkowym, jest obecnie kwota 85.528 zł. Dochody poniżej tej kwoty opodatkowane są staw-
ką w wysokości 17%, natomiast nadwyżka dochodów ponad kwotę progu podatkowego podlega 
opodatkowaniu stawką 32%.

Od 1 stycznia 2022 r. próg podatkowy będzie wynosił 120.000 zł.

Po zmianie, do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120.000 zł, stosowana będzie 
stawka podatku w wysokości 17%. Dopiero do nadwyżki ponad tę kwotę podatek będzie obli-
czany według stawki 32%.

Podstawa prawna: art. 1 pkt 47 Polskiego Ładu

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosiponad do

120.000 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł

120.000 zł 15.300 zł + 32% nadwyżki ponad 120.000 zł

Jak wynika z uzasadnienia Ministerstwa Finansów: Próg dochodów dostosowywany będzie do 
nowej rzeczywistości, w której na przestrzeni lat wynagrodzenia w Polsce podwoiły się. (…) W ten 
sposób przed nadmierną podwyżką klina podatkowego chroniona będzie klasa średnia.

SPIS TREŚCI
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SKŁADKA ZDROWOTNA
W 2022 ROKU

Zmiany w ramach Polskiego Ładu w zakresie składki zdrowotnej można nazwać prawdziwą  
rewolucją. Najważniejsze z nich dotyczą przedsiębiorców. Do tej pory składka na ubezpieczenie 
zdrowotne, w przypadku tych podmiotów, wynosiła 9% podstawy wymiaru składki (tj. 75% prze-
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 
poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku). W 2021 r. przedsiębiorcy płacili składkę zdrowotną  
w kwocie 381,81 zł, jednak dodatkowo mieli możliwość odliczenia od podatku PIT części zapłaconej 
składki (7,75% podstawy wymiaru składki) w kwocie 328,78 zł. Przedsiębiorca ponosił zatem w 2021 r.  
miesięczny realny ciężar z tytułu składki zdrowotnej w wysokości 53,03 zł.

SPIS TREŚCI

Polski Ład wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym forma opodatkowania będzie miała 
istotny wpływ na wysokość składki oraz sposób jej naliczania. Nowe przepisy likwidują rów-
nież - bez wyjątków - możliwość odliczenia od podatku PIT składki na ubezpieczenie zdrowotne  
w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru.

Przedsiębiorcy  
opodatkowani wg skali 
podatkowej

Przedsiębiorcy  
opodatkowani  
liniowo

Przedsiębiorcy  
opodatkowani  
ryczałtem  
od przychodów  
ewidencjonowanych

Przedsiębiorcy  
opodatkowani  
w formie karty  
podatkowej

wysokość 
składki 

zdrowotnej

9% podstawy wymiaru 
składki (możliwość za-
stosowania ulgi dla klasy 
średniej)

4,9% podstawy wymiaru 
składki, jednak nie mniej 
niż 9% minimalnego wy-
nagrodzenia 

9% podstawy wymiaru 
składki

9% podstawy wymiaru 
składki 

podstawa 
wymiaru 

składki 
zdrowotnej

Dochód z działalności gospodarczej (czyli różnica 
między osiągniętymi przychodami a poniesionymi 
kosztami uzyskania przychodów), pomniejszony  
o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w danym 
miesiącu nie może być niższa od minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia danego 
roku (w 2022 r. będzie to kwota 3.010 zł, a zatem wy-
sokość składki w miesiącach, w którym przedsię-
biorca będzie ponosić stratę, albo kwota dochodu 
nie przekroczy kwoty 3.010 zł, wyniesie 270,90 zł).

Dochód, stanowiący podstawę wymiaru składki na 
ubezpieczenie zdrowotne co do zasady będzie ustalany 
zgodnie z następującymi zasadami:

1) w pierwszym miesiącu opłacania składki zdrowotnej 
będzie to wynik pomniejszenia osiągniętych przycho-
dów o poniesione koszy uzyskania przychodu;

2) w kolejnych miesiącach wynik ten pomniejsza się 
dodatkowo o zapłacone składki na ubezpieczenie spo-
łeczne, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodów;

3) dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco, 
jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od 
początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów 
w rozumieniu ustawy o PIT, poniesionych od początku 
roku;

4) tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę docho-
dów za miesiące poprzedzające i o różnicę między 
sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku 
roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich mie-
siącach.

Zależna od wysoko-
ści przychodu (po-
mniejszonego o kwotę 
opłaconych składek na 
ubezpieczenia emery-
talne, rentowe, chorobo-
we i wypadkowe, jeżeli 
nie zostały zaliczone 
do kosztów uzyskania 
przychodów) osiągnię-
tego w okresie, za który 
należne będą składki 
oraz wysokości prze-
ciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sek-
torze przedsiębiorstw 
w czwartym kwartale 
roku poprzedniego, 
włącznie z wypłatami  
z zysku. Za każdy miesiąc 
podlegania ubezpie-
czeniu, podatnik wpłaca 
składkę na ubezpiecze-
nie zdrowotne w wyso-
kości 9% od miesięcznej 
podstawy wymiaru 
składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne, którą 
stanowi kwota odpowia-
dająca:

1) 60% przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli 
osiągnięte od początku 
roku kalendarzowego 
przychody < 60.000 zł;

2) 100% przeciętnego wy-
nagrodzenia, jeżeli

Kwota minimalnego  
wynagrodzenia  
w danym roku.  
 
W 2022 r. kwota mini-
malnego wynagrodze-
nia wyniesie 3.010 zł,  
a zatem kwota miesięcz-
nej składki zdrowotnej 
wyniesie 270,90 zł.

https://b-tax.pl/biuletyn/
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SKŁADKA ZDROWOTNA
W 2022 ROKU

SPIS TREŚCI

podstawa 
wymiaru 

składki 
zdrowotnej

Rok składkowy trwa od 1 lutego danego roku do 
31 stycznia roku następnego. Podstawę wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń 2022 
r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do 
dnia 31 grudnia 2021 r. Za każdy miesiąc podlegania 
ubezpieczeniu składka na ubezpieczenie zdrowotne 
obliczana jest od miesięcznej podstawy wymiaru 
składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej 
dochód z działalności gospodarczej uzyskany  
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opła-
cana jest składka.

osiągnięte od początku 
roku kalendarzowego 
przychody wyniosły od 
60.000 do 300.000 zł;

3) 180% przeciętnego 
wynagrodzenia, jeżeli 
osiągnięte od początku 
roku kalendarzowego 
przychody wyniosły 
powyżej 300 tys. zł.

Może wystąpić  ko-
nieczność dokonywania 
rocznej dopłaty składek 
za miesiące, w których 
stosowano niższą pod-
stawę niż wynikałoby to 
z rocznych przychodów.

W przypadku osób, które od 2022 r. zostaną objęte nowym tzw. zerowym PIT (m.in. seniorzy, którzy 
mimo ukończenia wieku emerytalnego zrezygnują z pobierania emerytury i nadal będą aktywni 
zawodowo) zastosowanie znajdzie rozwiązanie analogiczne jak to dotyczące do tej pory osób 
do 26. roku życia, zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, tj. oso-
by te zapłacą składkę zdrowotną w wysokości hipotetycznej zaliczki na PIT obliczonej zgodnie  
z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r. Jest to efekt 
ostatniej poprawki poselskiej.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą, opo-
datkowaną według skali podatkowej podatkiem liniowy - składka na ubezpieczenie zdrowotne 
jest opłacana od sumy dochodów.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatko-
wanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w celu ustalenia limitu przychodów uza-
leżniających wysokość składki - należy przyjąć sumę przychodów z tych działalności.

Umowa o pracę, emerytura oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, stanowią odrębne 
tytuły do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli suma składek zdrowotnych, wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego 
przez przedsiębiorcę, będzie wyższa od rocznej składki ustalonej od rocznej podstawy wymia-
ru składki, to podatnikowi będzie przysługiwać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą 
składek wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego a roczną składką. O zwrot 
można wystąpić w ciągu miesiąca od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli 
do końca maja danego roku. 

Wraz ze zmianą sposobu naliczania składki zdrowotnej, wydłużony został jednocześnie termin na 
opłacenie składek ZUS. Od 2022 r. składki ZUS opłacać będzie można do 20. dnia miesiąca.

Podstawa prawna: art. 15 Polskiego Ładu

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ULGA DLA KLASY
ŚREDNIEJ

Tzw. ulga dla klasy średniej ma zrekompensować pewnej grupie podatników nowe, niekorzystne 
zasady rozliczania składki zdrowotnej.

Na prawo do skorzystania przez pracownika z ulgi będzie zatem wpływać m.in.:
• wynagrodzenie zasadnicze,
• wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
• dodatki,
• nagrody,
• ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
• wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych otrzymanych 
przez pracownika (np. abonamenty medyczne i sportowe).

Ulga dla klasy średniej będzie polegała na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, skalkulowanej 
z zastosowaniem ustawowych wzorów.

Ulga będzie przysługiwała, o ile suma uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym  
i podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej przychodów ze stosunku służ-
bowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzy-
skanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniej-
szonych o koszty prowadzenia działalności z wyłączeniem z tych kosztów odliczalnych 
składek na ubezpieczenia społeczne, będzie mieściła się w przedziale od 68.412 zł do 
133.692 zł. 

Ulga przewidziana jest dla pracowników i przedsiębiorców rozliczających podatek PIT na zasa-
dach ogólnych (wg skali podatkowej). Z ulgi będą mogli również skorzystać pracownicy osiągają-
cy przychody z zagranicznej umowy o pracę oraz osoby, do których wynagrodzeń  stosowane są 
50% koszty uzyskania przychodów (o ile osoby te będą wykonywać swoje obowiązki na podstawie 
stosunku pracy lub stosunku pokrewnego. Osoby uzyskujące przychody z praw autorskich i praw 
pokrewnych wyłącznie w ramach działalności wykonywanej osobiście nie będą mogły skorzy-
stać z ulgi dla klasy średniej).

Z ulgi nie skorzystają przede wszystkim:

przedsiębiorcy rozliczający podatek PIT liniowo wg stawki 19%, 

podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 

osoby rozliczające się w formie karty podatkowej, 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło/umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego,

członkowie rad nadzorczych czy członkowie zarządu wynagradzanych z tytułu samego po-
wołania do organu, 

emeryci i renciści.

Kogo obejmie nowa ulga?

Kto nie skorzysta z ulgi?

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ULGA DLA KLASY
ŚREDNIEJ

W przypadku pracowników, pracodawca jako płatnik, będzie zobowiązany już przy rozlicza-
niu w trakcie roku zaliczek, na podatek PIT, stosować ulgę za miesiące, w których ww. przy-
chody pracownika będą mieściły się w przedziale wysokości od 5.701 zł do 11.141 zł. Wysokość 
miesięcznego przychodu pracownika będzie zatem decydowała o tym, czy w danym miesią-
cu pracodawca naliczy ulgę.

Czy podatnik będzie musiał zwracać ulgę dla klasy średniej?

W koncepcji ulgi dla klasy średniej nie wzięto pod uwagę, że wartość wynagrodzenia pracownika 
może się w poszczególnych miesiącach zmieniać. Taka sytuacja może bowiem dotyczyć osób:
• osiągających nieregularne dochody;
• pracujących tylko przez niektóre miesiące w roku;
• zarabiających poniżej 5.701 zł brutto miesięcznie, ale nieregularnie otrzymujących dodatkowe 
premie.

Mechanizm ulgi dla klasy średniej nie pozwala bowiem na monitorowanie wysokości rocznego 
przedziału przychodów uprawniających do ulgi, ponieważ, przychód podatnika na potrzeby ulgi, 
nie jest obliczany narastająco od początku roku podatkowego, lecz miesięcznie. Rozliczenie ulgi 
dla klasy średniej może być zatem problematyczne zarówno w trakcie miesiąca, jak i ciągu roku.

Sytuacja 1:
Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie podatnika wynosi 4 tys. zł i nie mieści się w przedziale 
przychodów uprawniających do ulgi dla klasy średniej (i przy jego wypłacie płatnik nie uwzględ-
nił ulgi), ale w tym samym miesiącu pracownik ten otrzymuje drugą wypłatę w postaci premii 
w wysokości 2 tys. zł, a zatem łącznie jego miesięczny przychód, na poziomie 6 tys. zł, będzie się 
mieścił w ustawowych widełkach (a zatem za ten miesiąc płatnik powinien jednak odliczyć ulgę).

Sytuacja 2:
Miesięczne zasadnicze wynagrodzenie podatnika wynosi 10 tys. zł i mieści się w przedziale przy-
chodów uprawniających do ulgi dla klasy średniej (i przy jego wypłacie płatnik uwzględnił ulgę), 
ale w tym samym miesiącu pracownik ten otrzymuje drugą wypłatę, w postaci premii w wysoko-
ści 2 tys. zł. Zatem łącznie jego miesięczny przychód, na poziomie 12 tys. zł, nie będzie się mieścił  
w ustawowych widełkach (a zatem za ten miesiąc płatnik nie powinien jednak odliczyć ulgi).

Sytuacja 3:
Miesięczny przychód pracownika mieści się w miesięcznym ustawowym przedziale przychodów 
uprawniających do ulgi dla klasy średniej tylko w jednym miesiącu (np. na skutek otrzymanej 
premii) i płatnik odliczy ulgę dla klasy średniej za ten miesiąc. Natomiast w następnych miesią-
cach comiesięczne przychody pracownika będą niższe niż 5.701 zł i ostatecznie jego roczne przy-
chody nie przekroczą progu przychodów w wysokości 68.412 zł. A zatem podatnik będzie musiał 
zwrócić uwzględnioną uprzednio przez płatnika ulgę dla klasy średniej.

Podatnik, którego przychody roczne ostatecznie nie będą mieściły się w ustawowym limicie, 
będzie musiał przy rozliczeniu rocznym PIT, zwrócić kwotę uwzględnionej w trakcie roku przez 
płatnika ulgi. 
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Sytuacja 4:
Miesięczny przychód pracownika mieści się miesięcznym ustawowym przedziale przychodów 
uprawniających do ulgi dla klasy średniej w każdym z 11. miesięcy danego roku (i płatnik odlicza 
ulgę dla klasy średniej za te poszczególne miesiące). Natomiast w 12. miesiącu tego roku przycho-
dy pracownika będą wyższe niż 11.141 zł (np. na skutek otrzymanej premii) i ostatecznie jego roczne 
przychody przekroczą górny pułap przychodów w wysokości 133.692 zł. A zatem podatnik będzie 
musiał zwrócić uwzględnioną uprzednio przez płatnika, za poprzednie miesiące, ulgę dla klasy 
średniej.

Pracownik może jednak złożyć wniosek do pracodawcy o nierozliczanie ulgi w zalicz-
ce na PIT. Pracodawca zaprzestanie naliczania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca 
po otrzymaniu wniosku. Jeśli natomiast pracownik nie złoży wniosku o niepomniejsza-
nie dochodu o kwotę ulgi, to pracodawca będzie zobligowany uwzględnić ulgę zawsze 
wtedy, gdy w danym miesiącu przychody zatrudnionego ze stosunku pracy (łącznie ze 
świadczeniami nieodpłatnymi lub w naturze) będą mieściły się w ustawowym limicie.

Ewentualnej możliwości skorzystania przez przedsiębiorców z ulgi w trakcie roku podat-
kowego należałoby doszukiwać się w treści przepisów regulujących, jak obliczać zaliczkę 
za miesiąc, w którym dochody przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejsza-
jącej podatek oraz najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali 
podatkowej (art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o PIT). Zgodnie z ust. 3 pkt 2 ww. art. 44 ustawy 
o PIT zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad 
określonych w art. 26 ustawy o PIT. Ulga dla klasy średniej uregulowana natomiast zo-
stanie w art. 26 ust. 4a ustawy o PIT. Powyższe sugerowałoby, że przy kalkulacji zalicz-
ki za miesiąc, w którym zostanie przekroczona kwota dochodu wolnego od podatku (od  
1 stycznia 2022 r. będzie to kwota 30.000 zł), należy zastosować (o ile spełnione są warunki) 
ulgę dla klasy średniej. Nasunąć się natomiast może wątpliwość, w jaki sposób korzy-
stać z ulgi w następnych miesiącach roku podatkowego. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 
ustawy o PIT zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podat-
kiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące 
poprzedzające. Powyższy przepis nie odwołuje się już do art. 26 ustawy o PIT, natomiast  
w kolejnych miesiącach przedsiębiorca również może spełniać warunki do skorzystania 
z ulgi dla klasy średniej.

Czy przedsiębiorca rozliczy ulgę dla klasy średniej w trakcie roku?

Nowe przepisy nie przewidują wobec przedsiębiorców analogicznego, jak w przypadku praco-
dawców będących płatnikami PIT, algorytmu kalkulacji ulgi dla klasy średniej w skali miesiąca na 
etapie obliczania zaliczek na podatek PIT.

Uwzględniając powyższe, można odnieść wrażenie, że przepisy regulujące opłacanie zaliczek 
na PIT w przypadku przedsiębiorców rozliczających podatek PIT według skali podatkowej (art. 44 
ustawy o PIT) nie zostały wystarczająco dostosowane do rozliczania ulgi dla klasy średniej w trak-
cie roku podatkowego, co może dalej powodować niepewność w stosowaniu tej ulgi przez przed-
siębiorców w ciągu roku i wiązać się z błędnym jej rozliczeniem.

https://b-tax.pl/biuletyn/
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Przykład:
Przedsiębiorca zakupi w 2022 r. samochód osobowy za 100 tys. zł. Kwota ta niewątpliwie jest  
w całości jego kosztem prowadzenia działalności w 2022 r. Natomiast w tym okresie kosztem uzy-
skania przychodów tego przedsiębiorcy będzie kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego w wy-
sokości 20.000,00 zł. 

Podstawa prawna: art. 1 pkt 40 lit. b, pkt 62 lit. f, pkt 73 lit. e Polskiego Ładu

Wprowadzenie przez ustawodawcę nieznanego dotąd przepisom podatkowym sformu-
łowania „koszty prowadzenia działalności” powoduje wątpliwości, w jaki sposób przed-
siębiorca powinien ustalić, czy spełnia warunki dla zastosowania ulgi dla klasy średniej, 
a także może przynieść rozbieżności w rozliczeniach. Tak sformułowany przepis wydaje 
się bowiem wskazywać, że przedsiębiorca będzie musiał liczyć dwa dochody – pierwszy 
dla celów kalkulacji podatku PIT (przychód minus koszty uzyskania przychodów) i drugi 
na potrzeby skorzystania z ulgi dla klasy średniej (przychód minus koszty prowadzenia 
działalności).

Koszty prowadzenia działalności, czyli jakie?

Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, które mają roczne przychody od 68.412 zł do 133.692 
zł. W przypadku pracowników są to po prostu przychody. Natomiast u przedsiębiorców chodzi o 
przychody pomniejszone o koszty prowadzenia działalności. W ustawie o PIT nie występuje takie 
określenie jak „koszty prowadzenia działalności”; występują z kolei „koszty uzyskania przychodu”, 
które są już inną kategorią.

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ZMIANY W RYCZAŁCIE
OD PRZYCHODÓW  
EWIDENCJONOWANYCH

Zmiany przepisów wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu dotyczą również przedsiębiorców 
opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Polski Ład wprowadza obniż-
kę stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla wybranych branż. 

SPIS TREŚCI

Stawka 14% obejmie profesje wykluczone ze znowelizowanej w ramach Polskiego Ładu definicji 
wolnych zawodów. Obniżka stawki z 17% na 14% przewidziana jest dla przychodów ze świadczenia 
usług:

w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), 

architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), 

w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

Z kolei obniżką z 15% na 12% zostaną objęte przychody ze świadczenia usług IT:

a) związanych z wydawaniem:

pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier kompu-
terowych w trybie online,

pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), 

pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem 
pobierania oprogramowania w trybie online;

b) związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU62.02.10.0), związanych  
z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania 
komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU 
ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządza-
niem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Stawka 14%

Stawka 12%

Podstawa prawna: art. 9 pkt 3 i 8 Polskiego Ładu
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ULGA NA PROTOTYPY
Polski Ład wprowadza również kilka zupełnie nowych ulg podatkowych, a także modyfikuje zasa-
dy niektórych, obowiązujących od kilku lat, rozwiązań. 

Ulga na prototyp skierowana jest do podatników, którzy, w wyniku prowadzonych prac badaw-
czo-rozwojowych, wytwarzają nowe produkty. Przewiduje ona możliwość odliczenia od dochodu 
kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia na rynek nowego produktu. Odli-
czeniu podlega kwota 30% poniesionych w tym celu wydatków i nie może przekroczyć 10% docho-
du z tzw. zysków operacyjnych. Ulga nie ma zastosowania do opracowania nowych usług.

Ustawodawca określił kategorie możliwych do odliczenia w ramach ulgi wydatków. Zaliczyć 
można do nich m. in. zakup środków trwałych, surowców i materiałów czy też koszty badań  
i ekspertyz.

SPIS TREŚCI

etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstruk-
cyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem 
procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac 
badawczo-rozwojowych. Etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu ponie-
sienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego 
produktu.

działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu, w odniesieniu 
do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, 
certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.

Produkcja próbna nowego produktu rozumiana jest jako:

Wprowadzenie na rynek nowego produktu to:

Podstawa prawna: art. 1 pkt 43 oraz art. 2 pkt 42 Polskiego Ładu
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ULGA NA ROBOTYZACJĘ
Ulga ta pozwala odliczyć od dochodu 50% wydatków na robotyzację. Co istotne, ulga ma charak-
ter czasowy, jej stosowanie będzie możliwe w latach 2022-2026.

Ulga tylko na lata 2022-2026!

Wydatki na robotyzację, rozliczane w ramach ulgi, zostały szczegółowo określone przez ustawo-
dawcę. Dotyczą one kosztów nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz różnego 
rodzaju maszyn i urządzeń peryferyjnych, a także kosztów związanych z zapewnieniem ergonomii 
i bezpieczeństwa pracy czy też zarządzaniem oraz interakcją z robotami. Ulga obejmuje również 
wydatki związane z wdrożeniem robotyzacji tj. nabycie niezbędnego oprogramowania, a także 
usług szkoleniowych.

Ulga dotyczy robotów przemysłowych i nie będzie mieć zastosowania do innego rodzaju robo-
tów, np. w technologii RPA.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 1 pkt 80 oraz art. 2 pkt 76 Polskiego Ładu

automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa i stacjonarna lub mobilna maszy-
na, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomo-
cyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia następujące warunki:

1) wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitoru-
jącymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

2) jest połączona z systemami teleinformatycznymi usprawniającymi procesy produkcyjne po-
datnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania pro-
duktów;

3) jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

4) jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Robot przemysłowy to w ujęciu ustawodawcy:

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ULGA NA EKSPANSJĘ
W ramach tej ulgi odliczeniu od dochodu podlegają koszty uzyskania przychodów poniesione  
w celu zwiększenia sprzedaży produktów wytworzonych przez podatnika. Zatem nie dotyczy ona 
zwiększenia zakresu świadczonych usług czy towarów odsprzedawanych. Przy czym ulga odnosi 
się do zwiększenia dostaw do podmiotów niepowiązanych. Natomiast limit ulgi (odliczenia od 
dochodu) wynosi 1 mln zł.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 1 pkt 43 oraz art. 2 pkt 42 Polskiego Ładu

1) koszty uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup bile-
tów lotniczych dla pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników,

2) koszty działań promocyjno-informacyjnych (w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygo-
towania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, 
dotyczących produktów),

3) koszty dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,

4) koszty przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności do-
tyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,

5) koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu 
składania ofert innym podmiotom.

a) zwiększył przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu w roku 
poprzedzającym rok poniesienia tych kosztów lub

b) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub

c) osiągnął przychody ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

Wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi:

Warunkiem zastosowania ulgi jest, aby podatnik w kolejnych dwóch 
latach podatkowych:

https://b-tax.pl/biuletyn/
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Ulga B+R
Zwiększony został limit odliczenia kosztów kwalifikowanych w postaci wydatków na zatrudnie-
nie do 200%. Wprowadzono również możliwość jednoczesnego skorzystania z ulgi B+R oraz ulgi 
IP-BOX, co do tej pory nie było możliwe.

Dla podatników, którzy nie mogli w pełni skorzystać z odliczenia w ramach ulgi, ze względu na zbyt 
niski dochód lub jego brak, ustawodawca przewidział nowe rozwiązanie. Polega ono na możliwo-
ści pomniejszenia zaliczek na PIT od wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców (w tym również 
podatku u źródła dla zagranicznych zleceniobiorców) zaangażowanych w działalność badaw-
czo-rozwojową. 

Kluczowym warunkiem jest, aby co najmniej połowa czasu pracy wskazanych osób prze-
znaczona była na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Kwota odliczenia wynosi 
iloczyn nieodliczonej kwoty ulgi oraz stosowanej stawki podatku CIT. 

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 1 pkt 41 i 42 oraz art. 2 pkt 40 i 41 Polskiego Ładu

https://b-tax.pl/biuletyn/
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ULGA KONSOLIDACYJNA
Ulga ma zachęcać do ekspansji zarówno krajowej jak i zagranicznej. Daje ona możliwość odli-
czenia od dochodu (maksymalnie 250 tys. zł) wydatków bezpośrednio związanych z nabyciem 
udziałów lub akcji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółkach akcyjnych.

W ramach ulgi nie jest możliwe rozliczenie ceny nabycia udziałów lub akcji, jak również związane-
go z nabyciem finansowania dłużnego.

Ustawodawca wprowadził szereg warunków jakie spełniać musi podmiot rozliczający ulgę jak  
i nabywana spółka:

1) nabywana spółka: ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym 
państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowa-
nia zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatko-
wych od organu podatkowego tego innego państwa;

2) główny przedmiot działalności nabywanej spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności po-
datnika lub działalność ta może wspierać działalność podatnika (przy czym nie może być to dzia-
łalność finansowa); działalności te muszą być prowadzone co najmniej 2 lata przed dokonaniem 
zakupu;

3) działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem 
nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące; 

4) w okresie dwóch lat przed nabyciem, podatnik nie mógł być powiązany ze spółką;

5) nabycie musi zapewniać bezwzględną większość praw głosu w spółce.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 1 pkt 43 oraz art. 2 pkt 42 Polskiego Ładu

1) obsługa prawna nabycia udziałów i akcji i ich wycenę, 

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, 

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Wydatki podlegające odliczeniu:

Warunkiem zachowania ulgi jest kontynuacja działalności przez podatnika oraz posia-
danie udziałów lub akcji przez okres 36 miesięcy.

https://b-tax.pl/biuletyn/


18

Ulga ta dotyczy pierwszej oferty publicznej akcji dokonanej z zamiarem ubiegania się o dopusz-
czenie ich do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie ich do 
obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Jednocześnie, aby zachęcić inwestorów indywidualnych, w ustawie o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, wprowadzono zwolnienie dla dochodów uzyskanych ze sprzedaży akcji objętych 
w ramach pierwszej oferty publicznej. Warunkiem koniecznym jest, iż nastąpi to po upływie 3 lat 
od momentu dopuszczenia akcji do obrotu.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 2 pkt 42 Polskiego Ładu

1) 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbo-
we i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa, 

2) 50% wydatków, w kwocie netto, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowe-
go, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł.

W ramach ulgi podlega odliczeniu od dochodu:

ULGA NA PIERWSZĄ
OFERTĘ PUBLICZNĄ (IPO)

https://b-tax.pl/biuletyn/
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Ulga ta pozwala odliczyć od dochodu 50% wydatków poniesionych na działalność sportową, kul-
turalną oraz wspierająca szkolnictwo wyższe i naukę. Aby możliwe było zastosowanie ulgi, wydat-
ki muszą najpierw zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów.

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 1 pkt 45 oraz art. 2 pkt 42 Polskiego Ładu 

finansowanie imprez sportowych niebędących imprezami masowymi i stypendia 
sportowe,

finansowanie instytucji kultury oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie 
artystyczne i publiczne szkoły artystyczne,

finansowanie stypendiów dla studentów i doktorantów, studiów podyplomowych dla 
pracowników, wynagrodzenia dla studentów odbywających staże i praktyki przewi-
dziane programem studiów (w przypadku części z wydatków konieczne jest zawarcie 
umowy z uczelnią).

Kategorie wydatków podlegających odliczeniu zostały ściśle określone 
w nowej regulacji. Można zaliczyć do nich m. in. wydatki na:

ULGA NA CSR

https://b-tax.pl/biuletyn/


podatnicy w trzech pierwszych latach prowadzenia działalności (nie dotyczy jednak spó- 
łek powstałych w procesach reorganizacyjnych wskazanych wprost w przepisach); 

kilka wybranych branż, w tym przedsiębiorstwa finansowe oraz firmy zajmujące się eks-
ploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych 
albo wydobywaniem kopalin, których ceny zależą bezpośrednio lub pośrednio od noto-
wań na światowych rynkach;

podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w po-
równaniu do poprzedniego roku;

firmy o tzw. prostej strukturze, a więc m.in. takie spółki, których wspólnikami są wyłącznie 
osoby fizyczne i nieposiadające udziałów w innych spółkach lub innych podmiotach;

podatnicy wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spół-
ka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale 
zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzą-
cych w skład tej grupy, jeżeli rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz obliczo-
ny za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest 
większy niż 1%.

20

MINIMALNY PODATEK
DOCHODOWY 
OD OSÓB PRAWNYCH

SPIS TREŚCI

1

2

3

4

5

1 stycznia 2022 r. wejdą w życie przepisy regulujące minimalny podatek dochodowy od osób 
prawnych (dalej jako: minimalny podatek dochodowy). Zgodnie z ustawą do zapłaty tego  
podatku zobowiązani będą podatnicy CIT (co do zasady spółki oraz podatkowe grupy kapitało-
we), którzy w roku podatkowym: 
 
i. ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
ii. wykażą udział dochodów w przychodach z tego źródła nie większy niż 1%.

Omawiane regulacje przewidują odrębne zasady kalkulacji udziału dochodu w przychodach  
i straty – dla celów minimalnego podatku dochodowego nie uwzględnia się m.in. kosztów zwią-
zanych z nabyciem, wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych (w tym poprzez odpisy 
amortyzacyjne). Warto zauważyć, że mimo zapewnień Ministerstwa Finansów o tym, że nowy 
podatek zapłacą wyłącznie „duże korporacje”, ustawa nie zawiera żadnych progów kwotowych.  
W konsekwencji oznacza to, że minimalnym podatkiem dochodowym mogą zostać objęte rów-
nież małe spółki, które np. nie wykażą odpowiedniej rentowności.

Kogo nie obejmie minimalny podatek dochodowy? 

https://b-tax.pl/biuletyn/
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MINIMALNY PODATEK
DOCHODOWY 
OD OSÓB PRAWNYCH

SPIS TREŚCI

Ustawa przewiduje (w odniesieniu do usług niematerialnych) trzy wyłączenia z podstawy opo-
datkowania. Dotyczą one: 
 
i. kosztów usług refakturowanych przez podatnika;
ii. usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty profesjonalne, wymienione w ustawie o CIT;
iii. gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty profesjonalne wymienione w ustawie o CIT.

Podstawę opodatkowania obniżą także niektóre odliczenia, w tym ulgi podatkowe (z  pewnymi 
zastrzeżeniami), a także dochody zwolnione w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycyjnej. 

Ile wyniesie nowy podatek? 

Stawka podatku została określona na 10% podstawy opodatkowania. W praktyce oznacza to, 
że podatnicy tego podatku zapłacą 0,4% przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe i 10% 
„nadmiarowych” kosztów finansowania dłużnego oraz wydatków na usługi niematerialne, licen-
cje i koszty przeniesienia niewypłacalności dłużnika, a także dość specyficznie określonej kwoty 
podatku odroczonego. 
 

wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia WNiP, w zakresie 
skutkującym zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty brutto;

poniesionych pośrednio lub bezpośrednio na rzecz podmiotów powiązanych (lub podmiotów 
z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia 
określonych usług lub praw niematerialnych przekraczających o 3 mln zł wartość 5% podat- 

  kowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru.

Do kiedy należy zapłacić nowy podatek?

Minimalny podatek dochodowy rozliczany będzie w deklaracji rocznej (w praktyce zatem 
pierwsze rozliczenia podatku nastąpi dopiero w 2023 r.). Podatek będzie można pomniej-
szyć o kwotę podatku CIT należnego na zasadach ogólnych. Dodatkowo kwotę zapłaco-
nego minimalnego podatku dochodowego będzie można odliczyć od CIT w trzech kolej-
nych latach. 

Podstawa opodatkowania została określona jako suma następujących elementów:

kwoty odpowiadającej 4% przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe;

poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego przekracza-
jących 30% podatkowej EBITDA liczonej wg ustawowego wzoru;

Od czego zapłacimy minimalny podatek dochodowy? 

https://b-tax.pl/biuletyn/
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MINIMALNY PODATEK
DOCHODOWY 
OD OSÓB PRAWNYCH

SPIS TREŚCI

Co z art. 15e ustawy o CIT limitującym wydatki na tzw. usługi niematerialne?  

Warto zauważyć, że ostatni element podstawy opodatkowania zawiera katalog kosztów limito-
wanych obecnie na mocy art. 15e ustawy o CIT (wydatki na określone usługi zarządcze, doradcze, 
poręczenia, gwarancje itp. – tzw. usługi niematerialne). Wskazany przepis od 1 stycznia 2022 r. 
przestanie obowiązywać. Zgodnie z uzasadnieniem omawianej nowelizacji: „Proponowana zmia-
na wynika z doświadczeń polskiej administracji podatkowej w stosowaniu art. 15e i ma na celu 
usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstawały w tym zakresie.” Powstaje pytanie, czy 
podobne problemy interpretacyjne nie pojawią się tym razem w związku ze stosowaniem nowe-
go minimalnego podatku dochodowego. Czas pokaże. 
 
Podstawa prawna: art. 2 pkt 48 Polskiego Ładu

https://b-tax.pl/biuletyn/
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Nowe terminy na wywiązanie się z obowiązków 

Wydłużeniu uległy terminy na wypełnienie poszczególnych obowiązków z zakresu cen transfero-
wych. 
 

Wartość transakcji 

Doprecyzowano również sposób ustalania wartości niektórych transakcji kontrolowanych. W przy- 
padku:

umowy depozytu - wartością transakcji jest wartość kapitału;

umowy spółki niemającej osobowości prawnej – jako wartość transakcji wskazano łączną 
wartość wniesionych wkładów do spółki niebędącej osobą prawną.

Dodatkowo, wartość transakcji kontrolowanej, pomniejsza się o podatek od towarów i usług,  
z wyjątkiem podatku od towarów i usług, który nie stanowi podatku naliczonego. Innymi słowy,  
w przypadku czynnego podatnika podatku od towarów i usług, kwota podatku od towarów i usług 
nie jest uwzględniana w wartości transakcji. Natomiast w przypadku, gdy podatnik nie może odli-
czyć podatku od towarów i usług (brak neutralności podatku), kwotę podatku od towarów i usług 
należy uwzględnić w wartości transakcji kontrolowanej. 

dokumentacja lokalna – termin na sporządzenie upływa z końcem 10 miesiąca po zakończe-
niu roku podatkowego,

informacja o cenach transferowych (TPR) – termin na przesłanie informacji do Szefa Krajo-
wej Administracji Publicznej upływa z końcem 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,

dokumentacja grupowa – termin na sporządzenie do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku 
podatkowego,

przedłożenie dokumentacji lokalnej i grupowej na żądanie organów podatkowych – w ter-
minie do 14 dni od doręczenia wezwania.

SPIS TREŚCI

Ustawa wprowadza istotną zmianę w zakresie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji 
cen transferowych. Od 2022 r. dokumentację cen transferowych należy sporządzić wyłącznie  
w postaci elektronicznej.

ZMIANY W CENACH
TRANSFEROWYCH

Nowe terminy kształtują się w następujący sposób:

Lokalna dokumentacja cen transferowych

https://b-tax.pl/biuletyn/
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Rozszerzono także listę wyłączeń z obowiązku dokumentowania (art. 11n ustawy o CIT). 

Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie będzie miał zastosowania 
do transakcji kontrolowanych: 

zawieranych wyłącznie pomiędzy położonymi na terytorium RP zagranicznymi zakładami 
podmiotów powiązanych mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium 
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE lub EOG,

zawieranych wyłącznie przez położony na terytorium RP zagraniczny zakład podmiotu ma-
jącego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita 
Polska państwa członkowskiego UW lub EOG z podmiotem powiązanym mającym miejsce 
zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP,

objętych uprzednim porozumiem cenowym (APA), porozumieniem podatkowym oraz poro-
zumieniem inwestycyjnym,

tzw. refakturowania,

objętych uproszczeniem typu safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej, oraz transak-
cji finansowych (pożyczek, kredytów, obligacji).

Analiza cen transferowych

Rozszerzono przypadki, w których dokumentacja cen transferowych nie będzie musiała zawierać 
analizy porównawczej. Dotyczy to transakcji:

kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub 
małym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców,

transakcji innych niż transakcje kontrolowane, zawieranych z tzw. rajami podatkowymi (trans-
akcje bezpośrednie) lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. 
rajów podatkowych (transakcje pośrednie), objęte obowiązkiem dokumentacyjnym.

Ustawodawca zakłada obowiązywanie powyższej regulacji do transakcji rozpoczynających się 
od 1 stycznia 2021 r. Należy jednakże wskazać, iż w przypadku powyższych zwolnień nadal pozo-
staje obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i złożenia informacji o 
cenach transferowych (TPR).

Formularz TPR

Od 1 stycznia organem, do którego podatnicy będą wysyłać informację o cenach transferowych 
będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika (a nie jak dotychczas Szef KAS).

Formularz TPR nie będzie mógł być już podpisywany przez pełnomocnika, za wyjątkiem adwoka-
ta, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta. 

Ponadto, podpisanie informacji przez wyznaczoną osobę, wchodzącą w skład wieloosobowego 
organu, nie będzie zwalniać pozostałych osób, wchodzących w skład tego organu, z odpowie-
dzialności za niezłożenie informacji TPR.

SPIS TREŚCI

ZMIANY W CENACH
TRANSFEROWYCH
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Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Zlikwidowano również osobny dokument, jakim było oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji 
cen transferowych i przeniesiono zmodyfikowaną treść oświadczenia do informacji o cenach 
transferowych (TPR).

Nowy formularz TPR zawiera następujące oświadczenie: 

„Oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze sta-
nem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które 
ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”.

Sankcje – Kodeks Karny Skarbowy

Ustawa wprowadza dodatkowo zmiany w sankcjach karnych. Wśród czynów objętych sankcjami 
znajdą się:

niesporządzenie dokumentacji, sporządzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem rzeczywi-
stym, niedołączenie grupowej dokumentacji cen transferowych – kara grzywny do 720 sta-
wek dziennych,

sporządzenie dokumentacji po terminie – kara grzywny do 240 stawek dziennych,

niezłożenie właściwemu organowi podatkowemu informacji o cenach transferowych (TPR) 
lub złożenie informacji, w której dane są niezgodne z lokalną dokumentacją cen transfero-
wych lub ze stanem rzeczywistym - kara grzywny do 720 stawek dziennych,

złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) po terminie – kara grzywny do 240 stawek 
dziennych.

„Wysokość stawki dziennej uzależniona jest od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,  
a także dochodów podatnika, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych  
i możliwości zarobkowych. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym stawka dzienna nie może 
być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia, ani też przekraczać jej  
czterokrotności. To oznacza, że w 2022 r. stawka dzienna waha się w granicach: od 100,34 zł do 
40.133,33 zł.” 

Wprowadzane zmiany z zakresu cen transferowych należy w większości ocenić pozytywnie.  
W szczególności zmiany wydłużające terminy niewątpliwie ułatwią wypełnianie obowiązków do-
kumentacyjnych. Dotychczas termin na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie informacji  
o cenach transferowych (formularz TPR) mijał z końcem dziewiątego miesiąca po zamknięciu 
roku podatkowego podatnika i był tożsamy z terminem na sporządzenie lokalnej dokumenta-
cji cen transferowych. W wielu przypadkach zrównany termin na przygotowanie dokumentacji  
i przesłanie formularza TPR stwarzało ryzyko niedochowania terminu, w szczególności biorąc pod 
uwagę istniejące wątpliwości w zakresie prawidłowego raportowania realizowanych transakcji 
z podmiotami powiązanymi. Ustawodawca wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników 
postanowił rozgraniczyć terminy na powyższe obowiązki, wskazując, że dane raportowane w in-
formacji o cenach transferowych powinny wynikać z przygotowanych wcześniej dokumentacji 
lokalnych oraz sporządzonych na ich potrzeby analiz cen transferowych. Korzystne są również 
zmiany doprecyzowujące niektóre pojęcia lub rozszerzające zwolnienia dokumentacyjne. 

SPIS TREŚCI

ZMIANY W CENACH
TRANSFEROWYCH
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ZMIANY W CENACH
TRANSFEROWYCH

Podstawa prawna: art. 1pkt 24-37, art. 2 pkt 12-26 Polskiego Ładu

Jednakże Polski Ład wprowadza również mniej korzystne dla podatników rozwiązania w postaci 
zmian sankcji karnych skarbowych z tytułu niewypełnienia obowiązków dokumentacyjnych. 

Z uwagi na zawiłość i mnogość modyfikacji zawracamy Państwa szczególną uwagę na analizę 
realizowanych transakcji z podmiotami powiązanymi, celem uniknięcia nieprzyjemnych konse-
kwencji karnoskarbowych. 

https://b-tax.pl/biuletyn/
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1 stycznia 2019 r. do ustawy o PIT i o CIT wprowadzono zaostrzone zasady związane z poborem 
podatku u źródła przez płatników przy wypłatach przekraczających w ciągu roku podatkowego 
kwotę 2 mln zł w odniesieniu do sumy wypłat z tytułu należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 
i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT (art. 29  i art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy o PIT) na rzecz tego samego od-
biorcy (przepisy były kilkukrotnie zawieszane; obecne zawieszenie obowiązuje do końca 2021 r.).

Polski Ład w istotny sposób zmienia te zasady. 

Na gruncie Polskiego Ładu wprowadzono mieszany mechanizm poboru WHT, tj. zawierający za-
równo elementy „pay and refund” jak i „relief at source”. Mechanizm poboru podatku ma być uza-
leżniony od typu płatności (kryterium przedmiotowe), statusu beneficjenta płatności jako pod-
miotu powiązanego lub podmiotu niepowiązanego (kryterium podmiotowe) i łącznej wysokości 
należności wypłacanych na rzecz danego podatnika (kryterium kwotowe).

Mechanizm pay-and-refund

W przypadku, gdy płatności transgraniczne dokonywane przez polskie podmioty przekraczają 2 
mln PLN rocznie, istnieje generalny obowiązek poboru podatku u źródła (według standardowej 
stawki 19% lub 20%) od nadwyżki powyżej 2 mln zł – bez względu na ulgę z tytułu umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania lub krajowych przepisów podatkowych. Podatek u źródła pobierany 
jest przez polski podmiot dokonujący płatności (płatnika). Podatnik w tej sytuacji jest uprawniony 
do ubiegania się o zwrot pobranego przez płatnika WHT w urzędzie skarbowym. Powyższa proce-
dura nazywana jest mechanizmem pay-and-refund. 

Polski Ład wprowadza korzystne zmiany w tym mechanizmie. W świetle ustawy mechanizm pay-
-and-refund będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności dokonywanych na rzecz zagra-
nicznych podmiotów powiązanych i będzie dotyczył wyłącznie odsetek, należności licencyjnych  
i dywidend. Obowiązkiem nie będą natomiast objęte m.in. płatności z tytułu usług (w tym np. do-
radczych, zarządczych, reklamowych, przetwarzania danych). Procedura zapłaty i zwrotu będzie 
obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do płatności dokonywanych między podmiotami powią-
zanymi w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

Na gruncie ustawy istnieją dwie możliwości odstąpienia od stosowania reżimu zapłaty i zwrotu:

Oświadczenie potwierdzające

Pierwszym sposobem niepobierania przez polskich płatników podatku u źródła w ramach me-
chanizmu pay-and-refund jest złożenie w urzędzie skarbowym specjalnego oświadczenia po-
twierdzającego spełnienie wszystkich warunków uprawniających do zastosowania obniżonej 
stawki podatku lub zwolnienia z WHT. Oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w dniu 
dokonania płatności. 

Zgodnie z nową regulacją oświadczenie będzie można podpisać zgodnie z zasadami reprezen-
tacji obowiązującymi u danego płatnika. Podkreślić należy, iż nie jest możliwe złożenie takiego 
oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie składane jest w formie elektronicznej specjal-
nie do tego przeznaczonych formularzach. 

SPIS TREŚCI
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Opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru podatku u źródła (WHT)
 
Inną możliwością niepobrania podatku lub pobrania podatku wg obniżonej stawki jest uzyskanie 
specjalnej decyzji wydanej przez urząd skarbowy (tzw. opinia o stosowaniu zwolnienia z poboru 
podatku u źródła. Dotychczas taka opinia mogła być wydana jedynie w odniesieniu do zastoso-
wania zwolnień z WHT przewidzianych w odpowiednich dyrektywach UE (dotyczących odsetek, 
należności licencyjnych i dywidend).

Na gruncie Polskiego Ładu rozszerzono zakres opinii na wszystkie rodzaje płatności objętych po-
datkiem u źródła, bez względu na rodzaj ww. preferencji. Z tego powodu od 1 stycznia 2022 r. bę-
dziemy posługiwać się określeniem „opinia o stosowaniu preferencji”. Opinia dotyczyć będzie 
płatności dokonanych po jej otrzymaniu i będzie obowiązywać przez trzy lata (pod warunkiem 
braku zmian stanu faktycznego wskazanego w opinii). Ustawowo termin na wydanie opinii wy-
nosi sześć miesięcy, ale może on ulec wydłużeniu w przypadku konieczności pozyskania przez 
organy dodatkowych dokumentów lub informacji. 

Z wnioskiem o opinie może wystąpić podatnik oraz płatnik, w tym podmiot prowadzący rachunek 
papierów wartościowych. 

Certyfikat rezydencji

W przypadku zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub obniżonej stawki podatku wyma-
gane było od płatnika posiadanie oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej. 

Polski Ład wprowadza udogodnienie w postaci możliwości posługiwania się kopią zaświadczenia 
podatkowego do wszystkich rodzajów płatności i niezależnie od ich wysokości, pod warunkiem, 
że informacje, wynikające z kopii takiego certyfikatu rezydencji, nie budzą uzasadnionych wątpli-
wości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Rozszerzona definicja należytej staranności podatnika podatku u źródła

Ustawodawca doprecyzował, iż od 2022 r., przy ocenie dochowania należytej staranności przez 
płatnika chcącego: 

skorzystać z preferencyjnej stawki WHT 
zastosować zwolnienie lub 
nie pobrać podatku

należy nie tylko brać pod uwagę jak to było do tej pory, charakter oraz skalę działalności prowa-
dzonej przez polskiego płatnika, ale również jego powiązania z podatnikiem w rozumieniu przepi-
sów o cenach transferowych.

Podsumowanie

Co do zasady wprowadzone modyfikacje należy ogólnie ocenić jako pozytywne. Na ich podsta-
wie rozliczenie podatku u źródła powinno być bardziej dogodne. Niestety, jak to zwykle bywa, dia-
beł tkwi w szczegółach. Nadal nie doczekaliśmy się wyjaśnień, w jaki sposób dochować należytej 
staranności oraz związanych z rzeczywistym właścicielem. Mamy nadzieję, iż w tym zakresie zo-
staną wydane odpowiednie objaśnienia podatkowe. 

SPIS TREŚCI
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1 stycznia 2022 r. zacznie funkcjonować tzw. Krajowy System e-Faktur (KSeF), czyli platforma Mini-
sterstwa Finansów (MF), dzięki której podatnicy będą mogli wystawiać swoim kontrahentom tzw. 
faktury ustrukturyzowane (zwane również e-Fakturami). Podobne rozwiązania funkcjonują już od 
kilku lat w innych krajach, m.in. we Włoszech. 

Przez pierwszy rok korzystanie z platformy ma być dobrowolne co oznacza, że faktury ustruktury-
zowane, obok faktur papierowych i obecnie występujących faktur elektronicznych (np. przesyła-
nych e-mailem), będą jedną z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji. Natomiast, jak 
wynika z zapowiedzi MF, od 2023 r. faktury ustrukturyzowane mają stać się obowiązkowe (nie 
wynika to jednak z żadnych przepisów). Tym samym warto, aby z regulacjami dotyczącymi fak-
tur ustrukturyzowanych, w najbliższym czasie zapoznali się nie tylko podatnicy, którzy chcieliby 
zastosować rozwiązanie na zasadzie dobrowolności, ale również podatnicy, którzy aktualnie nie 
zamierzają korzystać z rozwiązania. Aby uniknąć problemów, przynajmniej w kontekście funkcjo-
nujących w firmach systemów księgowych, rozwiązaniem optymalnym wydaje się bowiem od-
powiednio wczesne zaplanowanie procesu implementacji stosownych rozwiązań dotyczących 
faktur ustrukturyzowanych. Tak, aby firma była już z wyprzedzeniem gotowa, gdy rozwiązanie sta-
nie się obowiązkowe. 

Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do KSeF. Co istotne, 
sprzedawca (wystawca) nie ma jednak pełnej dowolności co do stosowania nowego rozwiąza-
nia po obu stronach transakcji. Musi bowiem uwzględnić również zdanie kontrahenta, gdyż otrzy-
mywanie faktur ustrukturyzowanych, przy użyciu KSeF, wymagać będzie akceptacji odbiorcy fak-
tury. Jednocześnie ustawodawca przewidział, że w przypadku, gdyby odbiorca faktury nie wyraził 
stosownej akceptacji, faktura ustrukturyzowana może być przesłana kontrahentowi w postaci  
z nim uzgodnionej. Zatem pomimo braku zgody nabywcy na otrzymywanie faktur przy użyciu 
KSeF, sprzedawca w praktyce będzie mógł wystawić fakturę przy użyciu ww. systemu, niemniej 
samo jej dostarczenie nabywcy nastąpi już w innej uzgodnionej z nim formie np. w formie trady-
cyjnej faktury (po wydrukowaniu jej z systemu). 

SPIS TREŚCI

Ustawa definiuje fakturę ustrukturyzowaną jako fakturę wystawioną przy użyciu KSeF wraz 
z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę. Faktura ustrukturyzowana ma być 
wystawiana i otrzymywana przy użyciu KSeF za pomocą oprogramowania interfejsowe-
go, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego (w rozumie-
niu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne).

FAKTURY
USTRUKTURYZOWANE

Wydaje się, że patrząc z punktu widzenia nabywcy ewentualne udzielenie powyższej zgody po-
winno być decyzją przemyślaną. Podatnicy powinni bowiem również uwzględnić, że taka zgoda 
niekoniecznie musi powodować tylko konsekwencje na gruncie podatkowym. W kontekście umo-
wy z danym dostawcą należałoby bowiem zastanowić się równolegle, czy taka zgoda nie gene-
ruje przy okazji również innych, istotnych dla podatnika konsekwencji cywilnoprawnych.

Na gruncie podatkowym należy bowiem wskazać, że faktura ustrukturyzowana jest uznana za 
otrzymaną przy użyciu KSeF w dniu przydzielenia w tym systemie numeru identyfikującego tę 
fakturę. Upraszczając można zatem powiedzieć, że otrzymaniem jest przydzielenie numeru iden-
tyfikującego fakturę w systemie KSeF. Kwestia może zatem wymagać nie tylko konsultacji podat-
kowej, ale również prawnej. 

W pewnym sensie „wirtualne” otrzymanie faktury (za pośrednictwem KSeF), może w konkretnych 
przypadkach powodować wątpliwości np. czy przez sam fakt takiego „wirtualnego” otrzymania 
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faktury nie następuje niejako przy okazji np. uznanie długu, co może być szczególnie istotne  
w przypadku, gdyby pojawił się spór cywilnoprawny między stronami transakcji odnośnie zasad-
ności wystawienia konkretnej faktury. Ponadto umowy cywilno-prawne niejednokrotnie warun-
kują, że od daty otrzymania faktury przez nabywcę, bieg rozpoczyna np. termin płatności. 

Decydując się na zastosowanie nowego rozwiązania należy również pamiętać o tym, że faktury 
ustrukturyzowane będą mogły być korygowane wyłącznie za pośrednictwem KSeF, czyli jedynie 
fakturą korygującą wystawianą w postaci faktury ustrukturyzowanej.

Aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych podatników do wdrożenia KSe-F, MF 
zdecydowało się przeprowadzić pilotaż z udziałem podatników. Szczegóły dotyczące testowania 
umieszczono tutaj: https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/

Jakie korzyści może przynieść stosowanie e-faktur?

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych to nie tylko potencjalnie nowe obowiązki, związane choć-
by z koniecznością dostosowania do zmian systemów księgowych, stworzeniem ewentualnych 
regulacji wewnętrznych (w kontekście zmian), czy przeszkoleniem pracowników zajmujących się 
fakturowaniem. Rozwiązanie może bowiem przynieść podatnikom także potencjalne korzyści,  
z których najistotniejsze w naszej ocenie przedstawiamy poniżej.

Podatnicy korzystający z faktur ustrukturyzowanych będą chociażby zwolnieni ze stosowania 
nowych zasad dotyczących rozliczania korekt faktur (zasady wprowadzone w ramach tzw. slim 
Vatu). Ustawodawca w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych uznał bowiem, że spełnianie 
dodatkowego warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie oraz spełnienie 
warunków do obniżenia podstawy opodatkowania, byłoby w tym przypadku obowiązkiem nad-
miarowym, co w praktyce oznacza, że:

podatnik będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należ-
nego już w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą w postaci ustruk-
turyzowanej,

nabywca, który otrzyma fakturę korygującą in minus w postaci faktury ustrukturyzowanej,  
będzie miał obowiązek dokonania pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozlicze-
niu za okres, w którym otrzymał tę fakturę korygującą.

Innym z bonusów, mających zachęcać do aktualnie dobrowolnego stosowania faktur ustruk-
turyzowanych, ma być wcześniejszy zwrot podatku VAT tj. 40 dni, zamiast standardowych 60 
dni. Przy czym preferencja jest obwarowana warunkami, z których sygnalizujemy w naszej ocenie 
najistotniejsze.

Generalnie ustawodawca wymaga m.in. aby podatnik w całym okresie rozliczeniowym wystawiał 
faktury ustrukturyzowane. Przy czym przewidziano niewielkie odstępstwa od tej ogólnej reguły. 

https://www.podatki.gov.pl/ksef/strefa-testowa-ksef/
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Podatnik powinien być również zarejestrowany jako podatnik VAT czynny przez kolejne 12 miesięcy 
poprzedzających okres, w rozliczeniu za który występuje o zwrot VAT. Powyższe powoduje, że z pre-
ferencji nie będą mogli więc skorzystać np. podatnicy rozpoczynający działalność (lub działający 
stosunkowo krótko). A właśnie w przypadku takich podmiotów uzyskanie szybszego zwrotu po-
datku VAT mogłoby być potencjalnie szczególnie pożądane. Tego typu podmioty na tzw. starcie 
niekoniecznie dysponują bowiem wolnymi środkami finansowymi, więc w ich przypadku szybsze 
otrzymanie zwrotu szczególnie pozytywnie mogłoby wpłynąć na płynność finansową.

Najistotniejszy warunek, który w praktyce może bardzo ograniczyć skalę rzeczywistych korzyści 
ze stosowania faktur ustrukturyzowanych, to wskazanie przez ustawodawcę, że kwota podatku 
naliczonego lub różnica nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych nie może prze-
kraczać 3000 zł. 

Innym bonusem, który może być istotny z punktu widzenia podatników, jest zwolnienie podatni-
ków korzystających z KSeF z obowiązku przechowywania faktur przez okres 10 lat. Po upływie 
tego okresu, podatnicy będą zobowiązani do przechowywania faktur ustrukturyzowanych (poza 
KSeF) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Oczywiście nie można tutaj pomijać również takich ewentualnych korzyści jak m.in. potencjalne 
przyspieszenie przepływu faktur (przy założeniu bezawaryjnego działania platformy KSeF) czy też 
standaryzacja faktur (co może ułatwić wzajemne rozliczenia księgowe u kontrahentów). 

Podstawa prawna: art. 1 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2076).
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GRUPY VAT
Do polskiego systemu podatkowego wprowadzono istotne rozwiązania upraszczające w zakre-
sie rozliczania podatku VAT dla podmiotów powiązanych tzw. „grupy VAT” – rozwiązanie zacznie 
funkcjonować od 1 lipca 2022 r. Dzięki nowemu rozwiązaniu podmioty tworzące grupę, będą mo-
gły rozliczać się na gruncie VAT wspólnie, jako jeden podatnik. Ustawodawca wskazał bowiem 
m.in., że dostawę towarów i świadczenie usług dokonaną przez członka grupy VAT na rzecz innego 
podmiotu (spoza grupy) uważa się za dokonaną przez grupę VAT. Analogicznie dostawy towarów 
i świadczenie usług dokonane przez inny podmiot na rzecz członka grupy VAT należy uznać za 
dokonane na rzecz grupy VAT. 

Tworzenie grupy VAT ma być dobrowolne, co niewątpliwie jest dobrą informacją z punktu wi-
dzenia podatników, gdyż sami będą mogli oni zadecydować, czy rozwiązania zaproponowane  
w ramach grup VAT są korzystne z ich perspektywy. 

W celu utworzenia grupy VAT, podmioty, które zechcą tego dokonać, będą m.in. zobowiązane do 
zawarcia pisemnej umowy o jej utworzeniu. Przepisy wymieniają obligatoryjne elementy takiej 
umowy m.in. wskazanie przedstawiciela grupy VAT wyznaczonego spośród jej członków, wskaza-
nie okresu, na jaki grupa VAT została utworzona (nie krótszego niż 3 lata).

Co istotne, wskazany w umowie przedstawiciel grupy VAT reprezentuje ją w zakresie jej praw  
i obowiązków.

Niezbędne będzie również złożenie stosownego zgłoszenia rejestracyjnego. Ustawodawca wska-
zał bowiem, że grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu 
grupy VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4 
ustawy o VAT.

Jakie dodatkowe warunki trzeba będzie spełnić?

Przez grupę VAT ustawodawca rozumie grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicz-
nie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku. 

jeden z podatników będących członkiem grupy VAT, posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów 
(akcji) w kapitale zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących 
lub zarządzających lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników 
będących członkami tej grupy.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie grup VAT do polskiego systemu podatkowego jest istotną zmianą, ponieważ Pol-
ska, w przeciwieństwie do wielu innych krajów UE, dotąd nie oferowała podatnikom możliwości 
wspólnego rozliczania podatku VAT.

Grupę VAT będą mogli utworzyć podatnicy:

posiadający siedzibę na terytorium kraju lub
nieposiadający siedziby na terytorium kraju, w zakresie w jakim prowadzą działalność gospo-
darczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju.

1 Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeżeli: 
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GRUPY VAT

Co istotne przepisy wskazują, że podczas całego okresu istnienia grupy VAT zachodzić muszą 
nieprzerwanie wszystkie trzy typy ww. powiązań.

Wskazanie przez ustawodawcę na konieczność istnienia sprecyzowanych powiazań o charakte-
rze finansowym, ekonomicznym i organizacyjnym powoduje, że nie jest to rozwiązanie skierowa-
ne do wszystkich podatników. Grupy VAT nie będą mogły bowiem utworzyć np. podmioty wpraw-
dzie ze sobą współpracujące (np. takie, których działalności uzupełniają się i są współzależne), co 
mogłoby wskazywać na powiazanie ekonomiczne, ale np. niepowiązane ze sobą np. finansowo. 

Jakie korzyści może przynieść przynależność do grupy VAT?

Głównymi założeniami dla działania grup VAT jest m.in. brak faktur wewnątrz grupy i ekonomicz-
na neutralność obrotów. Jedną z potencjalnych korzyści wynikających z uzyskania przez grupę 
VAT statusu podatnika, może być również jeden zbiorczy JPK_VAT (zamiast oddzielnych JPK_VAT 
składanych przez poszczególne podmioty wchodzących w jej skład).

Wydaje się, że zasadnicze znaczenie dla podmiotów zainteresowanych utworzeniem grupy VAT 
może mieć przede wszystkim okoliczność, że dostawy towarów i świadczenie usług przez pod-
mioty należące do tej grupy nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu. 

Jak wynika z projektu do ustawy wprowadzającej przepisy dotyczące  grup VAT ustawodawca 
oprócz wyżej wskazanych korzyści zauważa również inne dodatkowe:

SPIS TREŚCI

przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub
rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne 
lub 
członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni 
członkowie grupy VAT.

prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym kierownic-
twem, lub
organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli: 

Z kolei podatników za powiązanych organizacyjnie uważa się, jeżeli: 

„(…) korzyści to m.in. mniej dokumentów do analizy dzięki mniejszej liczbie plików JPK_VAT zawie-
rających w sobie deklarację VAT i ewidencję, brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak 
faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Jest to szcze-
gólnie korzystne dla podmiotów, które w ogóle nie odliczają VAT naliczonego lub odliczają VAT 
naliczony w części. Zaletą zawiązania grupy VAT jest jej korzystny wpływ na płynność finansową 
należących do niej podmiotów. Ponadto dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostaje 
stosowanie mechanizmu podzielonej płatności”.

2

3

https://b-tax.pl/biuletyn/


34

GRUPY VAT

Inne wybrane konsekwencje i aspekty związane z przynależnością do 
grupy VAT

Przynależność do grupy VAT to nie tylko same korzyści. Przepisy przewidują m.in, że podmioty 
wchodzące w skład grupy VAT będą solidarnie odpowiedzialne za jej zobowiązania z tytułu po-
datku VAT. 

Dany podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT. Również sama grupa VAT nie może być 
członkiem innej grupy VAT. Ponadto przepisy wskazują, że dana grupa VAT nie może być rozszerzo-
na o innych członków ani pomniejszona, o któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład, co 
oznacza, że decyzja o ustaleniu składu i utworzeniu potencjalnej grupy VAT powinna być decyzją 
szczególnie przemyślaną przez wszystkie zainteresowane podmioty. 
Organem podatkowym właściwym dla grupy VAT będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy 
dla wskazanego przez członów przedstawiciela grupy VAT.

Wskazać również należy, że ustawodawca przewidział możliwość przedłużenia w przyszłości 
okresu funkcjonowania grupy VAT w stosunku do okresu pierwotnie wskazanego w umowie o jej 
utworzeniu.

Rozwiązaniem wskazującym, iż ustawodawca zapewne dostrzegł konieczność zapewnienia 
neutralności na gruncie podatku VAT, jest jednoznaczne określenie w przepisach, iż grupa VAT 
uwzględnia kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny 
okres rozliczeniowy, wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków (jesz-
cze jako odrębnych od grupy VAT podatników). Przedmiotową kwotę (z przeniesienia) uwzględnia 
się w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy grupy VAT. 

SPIS TREŚCI

Podstawa prawna: art. 14 Polskiego Ładu 
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Informator podatkowy przedstawia wybrane przez autorów zmiany w przepisach podatkowych 
uchwalone do końca listopada 2021 r. Opracowanie ma charakter informacyjny, przygotowane 
zostało z należytą starannością, nie stanowi jednak opinii podatkowej. Zachęcamy do kontaktu z na- 
szymi ekspertami w celu uzyskania opinii podatkowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Wrocław, grudzień 2021 r.

Piotr Adamski
starszy konsultant ds. podatków

Magdalena Chodorek
starszy konsultant ds. podatków

doradca podatkowy nr wpisu 13447

Paweł Podlasiński
doradca podatkowy nr wpisu 12981

Andrzej Naskrętski
doradca podatkowy nr wpisu 10714

Michał Sojka
menedżer ds. cen transferowych

Marcin Gandecki
starszy konsultant ds. podatków
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Doradzamy, bo znamy się na podatkach.

www.b-tax.plSkontaktuj się z nami: tax@impel.pl 

Business Tax Professionals sp. z o.o. sp. k. | ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

https://b-tax.pl/
mailto:tax@impel.pl
https://www.linkedin.com/company/btax
https://www.youtube.com/channel/UCTDMOWGETbhoHsNWMp60TZA
https://b-tax.pl/
https://b-tax.pl/biuletyn/
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