Zmiany w Polskim Ładzie
1. Kwota wolna od podatku – 30.000,00 zł, drugi próg podatkowy – 120.000,00 zł
2. Ulga dla klasy średniej
3. Nowe stawki ryczałtu:
• 14% - zawody medyczne, architekci, inżynierzy
• 12% - programiści
4. Brak wykupu prywatnego z leasingu
5. Wygaszanie karty podatkowej
6. Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu
7. Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności
gospodarczej
8. Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę
9. Obrót gotówkowy do 8.000,00 zł
10. Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną
11. Zmiany od 1 stycznia 2023r.
Zmiany w Polskim Ładzie
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Nowelizacja ustawy przewiduje podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do
poziomu 30 000,00 zł. Dzięki tej zmianie podatnicy uzyskujący wynagrodzenie lub emeryturę do 2.500,00 zł
miesięcznie nie będą musieli w ogóle płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednolita kwota wolna
od podatku znajdzie przełożenie także na zaliczki, gdyż w myśl projektu ma być stosowana już przy obliczaniu
zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12
z kwoty 5 100 zł, czyli 425 zł miesięcznie) – dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z
uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku.
Wyższa kwota wolna ma duże znaczenie w przypadku małżonków rozliczających się wspólnie gdy jeden z nich
nie ma dochodów albo ma niskie dochody, co obniży dochód opodatkowany wyższą stawką.

Ulga dla klasy średniej - polega na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona jest od
poziomu rocznych przychodów i jest adresowana do podatników zatrudnianych na podstawie stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz (po poprawce) do
podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną skalą podatkową. Ulga nie dotyczy
podatników osiągających dochody z działalności wykonywanej osobiście.
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Prawo do skorzystania z ulgi będą mieli jedynie ci podatnicy, których łączne przychody, pomniejszone o koszty
prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem kosztów składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą
się w przedziale od 68.412,00 zł do 133.692,00 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych
zaliczek na podatek – w wysokości od 5.701,00 zł do 11.141,00 zł).
Ulga ma zniwelować niekorzystne zmiany polegające na braku możliwości odliczania składki zdrowotnej od
podatku przy określonym poziomie dochodów.
Ulgą nie będą objęte:
• Przychody osób na umowach zlecenia i o dzieło;
• Przychody przedsiębiorców rozliczających PIT według stawki liniowej oraz ryczałtowo (ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych)
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Nowelizacja przewiduje również dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12% dla niektórych
przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki
15%.
Stawka ryczałtu 12 % ma dotyczyć usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex
58.21.10.0, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online), pakietów oprogramowania
systemowego (PKWiU 58.29.1) i użytkowego (PKWiU 58.29.2) oraz oprogramowania komputerowego
pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online), usług
związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z
oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie
instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami
informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ograniczenie „prywatnego wykupu” z leasingu
Wprowadzone przepisy Polskiego Ładu utrudnią przedsiębiorcom dokonywanie wykupu auta do majątku
prywatnego, którego raty leasingowe były opłacane w ramach działalności gospodarczej i zaliczane do kosztów
uzyskania przychodów w tej działalności

4

Projekt przewiduje zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia
składników będących rzeczami ruchomymi (leasing operacyjny), jeżeli przed zbyciem zostały wycofane
z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki
te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat .
Resort finansów przygotował przepisy przejściowe.
Wynika z nich, że nowe zasady leasingu będą miały zastosowanie do rzeczy nabytych dopiero po 31 grudnia
2021 r. Oznacza to, że przedsiębiorca, który wykupi auto z leasingu do majątku prywatnego najpóźniej do dnia
31 grudnia 2021r., a następnie sprzeda je po sześciu miesiącach – uniknie konieczności zapłaty podatku.

Ograniczenie możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej
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Jedynie podatnicy, którzy zdecydują się kontynuować wcześniejsze opodatkowanie w formie karty podatkowej,
będą mogli ją stosować w 2022 roku – projekt odbiera możliwość wyboru tej formy opodatkowania od 1 stycznia
2022r. wszystkim innym podmiotom.
Projekt wprowadza zasadę, że stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło
wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą
kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nowi podatnicy nie będą mogli złożyć
wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

Zmiany zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu poza działalnością gospodarczą
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Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze będą
opodatkowane co do zasady wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to lokali i
budynków mieszkalnych oraz użytkowych.
Ryczałt dla przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5%
przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł.
W przypadku małżonków limit 100 000 zł jest zawsze łączny niezależnie od tego czy w związku obowiązuje ustrój
wspólności czy rozdzielności majątkowej oraz czy nieruchomości stanowią majątek odrębny czy wspólny.
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Nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej.
Od 1 stycznia 2022r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie
nieruchomości podatnicy nadal będą mieli możliwość wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych (skala
podatkowa) albo podatkiem liniowym.
Jednak należy pamiętać że nieruchomości o charakterze mieszkalnym wykorzystywane w prowadzonej
działalności gospodarczej nie będą podlegały amortyzacji podatkowej (odpisy amortyzacyjne nie będą
stanowić kosztów uzyskania przychodów) i nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.
Podatnicy nie będą amortyzować nieruchomości dla celów podatkowych, a koszt nabycia rozpoznają dopiero w
przypadku ich sprzedaży (tak jak w przypadku gruntów i prawa wieczystego użytkowania).
Wprowadzenie zakazu amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych wykorzystywanych w działalności
gospodarczej uderzy nie tylko w podmioty wynajmujące mieszkania i lokale, ale także w przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu.

Przeniesienie konsekwencji podatkowych nielegalnego zatrudnienia pracownika na pracodawcę
Zgodnie z ustawą przychodem z działalności gospodarczej u pracodawcy mają się stać również przychody z tytułu
nielegalnego zatrudnienia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie
ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 21 ustawy PIT). Będzie to przychód
odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania. Przepis ten zwalnia od podatku
dochodowego przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz przychody ze stosunku
pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym.
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W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część
wynagrodzenia „pod stołem”, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń
podatkowych wynikających z tych okoliczności – konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą
obciążały pracodawcę. W ten sposób nieuczciwy pracodawca niejako przejmie ciężar opodatkowania
podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej.
Nastąpi również wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego
zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego „pod stołem” (art. 23 ust. 1 pkt 55c ustawy PIT). Kosztem
podatkowym dla pracodawcy nie będą składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu
nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego
własnych środków jako płatnika składek.

Ograniczenie limitu płatności gotówkowych
Limit płatności gotówkowych zostanie zmniejszony z 15.000,00 do 8.000,00 zł. Nowy limit ma obowiązywać od
1 stycznia 2022 roku, a za jego nieprzestrzeganie są sankcje.
Podatnicy obowiązani są wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów płatności dotyczące transakcji
przekraczających kwotę 15 tys. zł, które zostały dokonane bez pośrednictwa rachunku bankowego.
Jednocześnie ww. limit stanowi również wyznacznik stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej
płatności w ustawach o podatku dochodowym.(w ustawie o VAT jest kwota 15 000 zł)
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Obniżenie obecnego limitu transakcji gotówkowych do 8 tys. złotych spowoduje m.in. objęcie dużej liczby w
szczególności małych przedsiębiorców obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, co będzie
wiązało się z koniecznością posiadania przez tych przedsiębiorców rachunku firmowego i dodatkowymi kosztami
z tym związanymi.
Przewiduje się również zmiany dla konsumentów. Będą musieli obowiązkowo płacić za pośrednictwem
rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę
wynikających z niej płatności) przekracza 20 .000,00 zł lub równowartość tej kwoty.

Obowiązek zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności drogą elektroniczną
Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną,
tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek ma obejmować tylko tych przedsiębiorców,
którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych, czyli takich, których roczny przychód przekracza
20.000,00 zł. Odpowiednio ustawodawca wprowadził ulgę na terminal w podatku dochodowym
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Wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będzie można:
•
Zaliczać w 100% do kosztów uzyskania przychodów i
•
Dodatkowo odliczać od dochodu w ramach nowej ulgi podatkowej (do limitów
określonych poniżej).
Podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku maksymalnie 1.000,00 zł, przy czym podatnicy,
którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni z obowiązku rejestrowania przychodów przy użyciu kas
rejestrujących, odlicza maksymalnie 2.500,00 zł

Księgi i ewidencje wysyłane do organów podatkowych
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Od 1 stycznia 2023r. przedsiębiorcy będą mieli obowiązek:
• Prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych (KH, pkpir, a także
ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych);
• Przesyłania ksiąg podatkowych do fiskusa w trakcie roku ( miesięcznie lub kwartalnie) – obowiązek
ten będzie dotyczył podatników PIT i ryczałtowców. Podatnicy opodatkowani ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych do organów podatkowych będą przekazywać ewidencję
przychodów, a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
• Przesyłania do urzędu skarbowego po zakończeniu roku podatkowego ksiąg i ewidencji służących
rozliczeniu zeznania rocznego – ten obowiązek mają mieć wszyscy podatnicy, w tym także
podatnicy CIT

