Polski Ład

- aktualizacja
proponowanych zmian

W związku z powstaniem licznych kontrowersji wokół
planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian
w prawie podatkowym, w ramach tzw. Polskiego Ładu,
MF

zdecydowało

o

przeprowadzeniu

konsultacji

społecznych. Na zorganizowanej w dniu 8 września
2021 r. konferencji prasowej przybliżono efekty tych

konsultacji.
Choć przedstawione w dalszej części zmiany są jedynie
propozycjami ze strony Ministerstwa, to zgodnie
z deklaracjami resortu mają one zacząć obowiązywać
od 1 stycznia 2022 r.

Co obejmują najnowsze zmiany?
1. Zmiana wysokości składki
zdrowotnej przy opodatkowaniu
podatkiem liniowym
2. Wprowadzenie podatku od

wielkich korporacji
3. Zmiany w tzw. estońskim CIT

Zmiany w zakresie wysokości składek zdrowotnych

✓ Główne założenia Polskiego Ładu pozostaną niezmienne.
✓ Osoby zatrudnione na etacie oraz przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej będą
korzystali na podwyższonej kwocie wolnej od podatku (do 30 000 zł) oraz wyższego drugiego progu
podatkowego (120 000 zł, zamiast niecałych 86 000), ale z drugiej zapłacą wyższą, bo wynoszącą 9%,
składkę zdrowotną, której nie będzie można odliczyć od podatku.
✓ Zmiana zaproponowana przez Ministerstwo zakłada zmniejszenie składki zdrowotnej do 4,9%
(w pierwszym roku będzie to 3%) dla przedsiębiorców rozliczających się według podatku
liniowego.
✓ Modyfikacja wysokości składek zdrowotnych obejmie także osoby rozliczające się tzw. ryczałtem i
kartą podatkową.

Zmiany w zakresie wysokości składek zdrowotnych
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Zmiany w zakresie wysokości składek zdrowotnych

✓ Jak nietrudno zauważyć, składka minimalna będzie wynosić 9 % od minimalnego wynagrodzenia, czyli
ok. 270 zł. Takie kwoty będą obowiązywać osoby rozliczające się liniowo, zarabiające do 6 000 zł.
Osoby zarabiające więcej będą obliczały swoją składkę procentowo.
✓ Dla osób rozliczających się ryczałtowo, sytuacja również ulegnie zmianie – przy przychodach
rocznych do 60 tys. zł podstawa będzie wynosić 60% przeciętnego wynagrodzenia. Przy zarobkach do
300 tys. zł będzie to 100%, a przy zarobkach wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia.
✓ Osoby rozliczające się kartą podatkową mogą liczyć na składkę w wysokości 9%, ale ustalaną od
minimalnego (a nie średniego) wynagrodzenia. Ta forma rozliczania podatku będzie dostępna tylko
dla tych, których już z niej korzystają. Od nowego roku karty nie będą mogły wybrać firmy, które
dotąd rozliczały się w inny sposób, ani też firmy dopiero założone.
✓ Kluczowe jest jednak to, że zmianą Polskiego Ładu pozostanie wyłączenie możliwości odliczenia
7,75 % podstawy wymiaru składki zdrowotnej od podatku dochodowego.

Podatek od wielkich korporacji

✓ Przedstawiony przez Ministerstwo plan nowego podatku od wielkich korporacji (przy czym jest to
tylko nazwa – nie znamy jeszcze prawdziwego zakresu tego podatku) należy uznać za sposób pokrycia
„strat” z tytułu złagodzenia zmian w zakresie składek zdrowotnych.
✓ Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, nowym podatkiem zostaną objęte przedsiębiorstwa,
które działają w Polsce, ale nie płacą tu podatku dochodowego, jednak z obciążenia zostaną
wyłączeni przedsiębiorcy, którzy aktywnie inwestują na terenie kraju, a także podmioty
poszkodowane w wyniku pandemii.
✓ Podatek ma być wyliczany na podstawie dwóch czynników – 0,4% przychodów firmy lub 10%
wydatków pasywnych.
✓ Wzorowany na rozwiązaniu przyjętym w USA, nowy podatek będzie obejmował spółki kapitałowe
i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują straty lub których dochód jest poniżej 1%
przychodu z działalności operacyjnej, bez nabycia środków trwałych.

Podatek od wielkich korporacji
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Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT

✓ Zmiana w zakresie tzw. podatku estońskiego ma się skupiać na stawce tego podatku. Mały podatnik
CIT przy wypłacie zysku od 2022 r. będzie obciążony 20% podatkiem zamiast 25% jak w 2021 r. Dla
pozostałych „CIT-owców” ma być to 25% zamiast 30%.
✓ To istotne uzupełnienie pierwotnego projektu Polskiego Ładu, w którym znajdują się zapisy dotyczące
złagodzenia warunków umożliwiających stosowanie estońskiego CIT – m.in. rozszerzenia
zakresu podmiotowego do wszystkich spółek kapitałowych, a przede wszystkim zniesienia limitu
przychodów wynoszącego obecnie 100 mln zł oraz warunku minimalnego wolumenu inwestycji, który
w okresie spowolnienia gospodarczego był dla firm ważnym czynnikiem ryzyka zastosowania tej
formy opodatkowania.

Zmiany w zakresie tzw. estońskiego CIT
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Przedstawione informacje dotyczą jedynie kluczowych
zmian w poruszonych przez Ministerstwo tematach na

konferencji prasowej. Jeszcze tego samego dnia (8
września 2021 r.) do Sejmu wpłynął i został skierowany
do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu projekt

ustawy obejmujący wskazane przez Ministerstwo
zmiany.

Szczegółowe

opracowanie

podatkowym

w

ramach

zmian

w

Polskiego

prawie
Ładu

przedstawimy Państwu w następnym newsletterze
informacyjnym.

UWAGA!

Zapraszamy do kontaktu

Mateusz Kamiński
doradca podatkowy
szef działu prawa podatkowego

Mateusz Brodnicki
radca prawny
szef działu prawa gospodarczego

61 222 43 80

61 222 43 80

m.kaminski@filipiakababicz.com

m.brodnicki@filipiakababicz.com

