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Płatniku, pamiętaj o właściwym  
PESEL lub NIP swojego pracownika

Resort finansów przypomniał o obowiązku wpi-
sywania przez płatnika prawidłowego identy-
fikatora podatkowego NIP/PESEL podatnika 
(pracownika) w dokumentach PIT. Rzetelne wpi-
sanie danych w informacjach przekazywanych 
do urzędu skarbowego pozwoli na jednoznacz-
ną identyfikację pracownika. Nieprawidłowe 
informacje od płatników za rok 2022 nie będą 
przyjmowane.  

Prawidłowe wpisanie NIP/PESEL pracownika umoż-
liwia:

• wygenerowanie i udostępnienie przez urząd 
skarbowy pracownikowi zeznania podatkowego 
w usłudze Twój e-PIT na podatki.gov.pl,

• zalogowanie się przez pracownika do usługi 
Twój e-PIT z wykorzystaniem jego danych po-
datkowych PESEL lub NIP,

• złożenie zeznania podatkowego przy użyciu np. 
bezpłatnego systemu e-Deklaracje, dostępnego 
na podatki.gov.pl,

• skorzystanie przez pracownika z przysługujących 
ulg i odliczeń oraz zwrotu nadpłaty podatku.

Tym samym brak właściwego PESEL lub NIP w prze-
kazywanych informacjach podatkowych uniemoż-
liwi bądź utrudni pracownikowi wywiązanie się 
z jego obowiązków podatkowych w PIT.

Od 1 czerwca 2021 r. urzędy gminy mogą nadawać 
cudzoziemcom numer PESEL do celów podatko-
wych na ich wniosek. Jest to możliwe dzięki zmianie 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podat-
ników i płatników w zakresie definicji podatników, 
których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. 

Od 1 stycznia 2022 r. nie będą przyjmowane in-
formacje składane przez płatników o dochodach 
i zaliczkach odprowadzonych za 2022 rok, które 
będą mieć wpisane nieprawidłowe identyfikatory 
NIP/PESEL podatników, w tym wpisany ciąg takich 
samych cyfr.

Tematem biężącego numeru są istotne dla podatników zmiany dotyczące składki na 
ubezpieczenie zdrowotne w przypadku wynagrodzeń w umowach zlecenia w 2022 roku.

W gazecie przedstawiono również nowe zasady rozliczenia składki zdrowotnej obowiązu-
jące od 2022 roku przedsiębiorców.

Rodziców powinny z kolei zainteresować nowe formy wsparcia: tzw. rodzinny kapitał opie-
kuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym 
lub u dziennego opiekuna. 

Szczęśliwego Nowego Roku!

ELEKTRONICZNY SERWIS  KLIENTÓW KANCELARII

NEWS

https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/platniku-pamietaj-o-wlasciwym-pesel-lub-nip-swojego-pracownika-1?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kis.gov.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Xc7c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_8yWD__column-2%26p_p_col_count%3D1
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PODATKI

25-LECIE DORADZTWA  

PODATKOWEGO

Zawód doradcy podatkowego funkcjonuje w Polsce 
od 25 lat. W tym czasie doradcy zebrali mnóstwo 
doświadczeń w ochronie praw podatnika w obliczu 
administracji skarbowej.

Zawód doradcy podatkowego, będący zawodem 
zaufania publicznego, powstał jako odpowiedź na 
oczekiwania rynku i rozwijającej się gospodarki oraz 
dynamicznie zmieniającego się  prawa podatko-
wego. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie 

podatkowym weszła w życie 1 stycznia 1997 r. i – po 
nowelizacjach dostosowujących do zmieniającego się 
stanu prawnego i potrzeb rynku – obowiazuje do dziś.

STAWKI KARTY PODATKOWEJ  

W 2022 R.

W Monitorze Polskim z 30 listopada 2021 r. pod poz. 
1094 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra 
Finansów w sprawie stawek karty podatkowej 
i kwoty, do której można wykonywać świadczenia 
przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem 
świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek 
ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, 
obowiązujących w 2022 r.

SPIS TREŚCI

AKTUALNOŚCI

https://kidp.pl/aktualnosciall.php/9/4565
https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2021/1094
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ELEKTRONICZNY PIT-11, PIT-40A/11A ZA 

2021 ROK TYLKO W NAJNOWSZEJ WERSJI

Od 1 grudnia 2021 r. drogą elektroniczną można wysłać:
 » informację PIT-11 za rok 2021 – tylko w wersji 27,
 » informację PIT-40A/11A za rok 2021 – tylko w wersji 20.

 
Ma to zapobiegać przesyłaniu przez płatników ww. 
elektronicznych PIT za rok 2021 na wcześniejszych 
i nieobowiązujących formularzach. Interaktywne for-
mularze są dostępne na podatki.gov.pl w zakładce 

„formularze elektroniczne dla płatników”.

WYMIANA KAS ONLINE PRZEZ PODMIOTY 

UCZESTNICZĄCE W SYSTEMIE TAX FREE

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzono zmiany w zakresie 
systemu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) polegające 
na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumen-
tów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania 
wywozu towarów i wprowadzeniu dla sprzedawców 
dokonujących dostaw towarów podróżnym obowiąz-
ku stosowania kas rejestrujących online (ustawa z dnia 
27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw). Podat-
nicy dokonujący dostaw towarów w systemie TAX FREE 
podróżnym mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy 
zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub 
papierowym zapisem kopii jedynie do 31 grudnia 2021 r. 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy ci obowiązani są 
prowadzić ewidencję sprzedaży na kasach rejestrują-
cych online. To oznacza konieczność wymiany na kasy 
online tylko tych kas, przy zastosowaniu których jest 
prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie dostawy 
towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym (TAX 
FREE, zob. art. 145b ust. 2 ustawy o VAT).

NORMY SZACUNKOWE DOCHODU Z DZIAŁÓW 

SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ NA 2022 R.

Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 2021 r. Mini-
ster Finansów określił normy szacunkowe dochodu 
z działów specjalnych produkcji rolnej, obowiązujące 
w 2022 r. (Dz.U. poz. 2183).

USTAWA WPROWADZAJĄCA „POLSKI ŁAD”

Większość przepisów ustawy o zmianie ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych in-
nych ustaw wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
Przewiduje ona np.: 
 » podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodo-

wego od osób fizycznych do 30 000 zł; 
 » podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której prze-

kroczeniu ma zastosowanie stawka PIT w wyso-
kości 32%; 

 » rozszerzenie katalogu zwolnień od PIT o określo-
ne przychody, w tym o przychody podatnika, który 
przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
przychody podatnika, który w roku podatkowym 
w stosunku do co najmniej 4 dzieci wykonywał władzę 
rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli 
dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję 
rodziny zastępczej, oraz przychody otrzymane przez 
podatnika po ukończeniu 60 r.ż. w przypadku kobiety 
i 65 r.ż. w przypadku mężczyzny, który mimo nabycia 
uprawnień emerytalno-rentowych nie korzysta z nich; 

 » zastąpienie prawa podatnika będącego osobą sa-
motnie wychowującą dziecko (dzieci) do wspólnego 
opodatkowania się z dzieckiem możliwością odli-
czenia od podatku przez taką osobę kwoty 1500 zł; 

 » likwidację prawa podatnika do odliczenia kwoty 
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej 
(pobranej przez płatnika) w roku podatkowym 
od kwoty należnego za ten rok PIT albo zryczał-
towanego podatku dochodowego od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; 

 » wprowadzenie minimalnego podatku dochodowe-
go (od osób prawnych) w wysokości 10% podstawy 
opodatkowania; 

 » ustanowienie zasad opodatkowania spółki hol-
dingowej; 

 » wprowadzenie instytucji tymczasowego zajęcia 
nieruchomości; 

 » wprowadzenie instytucji porozumienia inwestycyjnego; 
 » wprowadzenie zasady, że stosowanie opodatko-

wania w formie karty podatkowej będzie dotyczyć 
wyłącznie tych podatników, którzy kontynuują 

https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX8Ya1nYn1AhWRy4sKHXh5DyAQtwJ6BAgMEAM&url=https%3A%2F%2Fgranica.gov.pl%2FTaxFree%2F&usg=AOvVaw30-j366k2mzTscv_c1xm9V
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX8Ya1nYn1AhWRy4sKHXh5DyAQFnoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fpuesc.gov.pl%2Fuslugi%2Ftax-free-zwrot-vat-podroznym&usg=AOvVaw0ShVpEe9g1h4j7nMkk5iQI
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX8Ya1nYn1AhWRy4sKHXh5DyAQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.podatki.gov.pl%2Fmedia%2F6942%2Fprezentacja-tax-free.pdf&usg=AOvVaw2qznBM_1EgULL8yUqxU3_M
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2183
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A2CD8F04765FCD4BC125874A00700F9B
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/11/16/b5c90d573d46f41c0f96962bb91950f0/informacja_w_sprawie_polskiego_ladu.rtf
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stosowanie tej formy opodatkowania po dniu 
31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opo-
datkowania w tej formie po tym dniu i nie utracili 
prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu; 

 » ustanowienie zasad opodatkowania w grupie VAT; 
 » nałożenie na konsumenta obowiązku dokonywania 

płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, 
jeśli jednorazowa wartość transakcji z przedsię-
biorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej 
płatności, przekracza 20 000 zł; 

 » niższy limit płatności gotówkowych między przed-
siębiorcami – 8 000 zł;

 » wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego; 
 » ustanowienie abolicji podatkowej dla podatników 

PIT, CIT bądź ryczałtu poprzez wprowadzenie przej-
ściowego ryczałtu od dochodów w wysokości 8% 
podstawy opodatkowania. 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

PRAWO

RPP ZNÓW PODWYŻSZYŁA  

STOPY PROCENTOWE

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć 
stopy procentowe NBP o 0,50 pkt. proc. – do poziomu: 
 » stopa referencyjna 1,75% w skali rocznej;
 » stopa lombardowa 2,25% w skali rocznej;
 » stopa depozytowa 1,25% w skali rocznej;
 » stopa redyskonta weksli 1,80% w skali rocznej;
 » stopa dyskontowa weksli 1,85% w skali rocznej;

 
Uchwała RPP weszła w życie z dniem 9 grudnia 2021 r.

UŁATWIENIA W PROWADZENIU HANDLU 

W PIĄTKI I SOBOTY PRZEZ ROLNIKÓW  

I ICH DOMOWNIKÓW

Ustawa o ułatwieniach w prowadzeniu handlu 
w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 
reguluje prowadzenie handlu przez rolników i ich 
domowników na wyznaczonych miejscach w piątki 
i soboty. Celem wprowadzenia przepisów jest rozpo-
wszechnienie sprzedaży bezpośredniej w miastach 
m.in. przez wprowadzanie przez władze gmin piątku 
i soboty, jako dni sprzedaży bezpośredniej dla rolni-
ków zbywających swoje produkty. Ustawa zwalania 
od 1 stycznia 2022 r. z opłaty targowej rolników 
i ich domowników, którzy będą prowadzić handel 
na określonych zasadach. 

WYŻSZE LIMITY DLA DORABIAJĄCYCH  

EMERYTÓW I RENCISTÓW

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązują wyższe limity za-
robków (3960,20 zł brutto i 7354,50 zł brutto) dla 
emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku 
emerytalnego, oraz re\ncistów. Można więcej dorobić 
do świadczenia bez zmniejszenia albo zawieszenia 
świadczeń z ZUS.

ZMIANY W KORZYSTANIU  

Z CEIDG PRZEZ INTERNET 

W połowie grudnia 2021 r. zmienił się sposób elektro-
nicznego składania wniosków do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konto użyt-
kownika ceidg.gov.pl przestało istnieć, a zastąpiło je 

„konto przedsiębiorcy” na biznes.gov.pl.

Kreator wniosku zastąpił elektroniczny formularz 
CEIDG-1. Od 13 grudnia 2021 r. swoją sprawę w CE-

IDG można załatwić tylko w ten sposób – wnioski 
do CEIDG można składać tylko w e-usługach CEIDG 
na biznes.gov.pl. Do kreatorów wchodzi się w łatwy 
sposób, np. ze strony głównej biznes.gov.pl albo 
ceidg.gov.pl (kafelek: „Złóż wniosek CEIDG”).

Od 13 grudnia 2021 r. nie można już zalogować 
się do konta użytkownika ceidg.gov.pl. Funkcje 
dotychczasowego konta automatycznie przejęło 

„konto przedsiębiorcy”, czyli konto użytkownika w ser-
wisie biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG. 
Aby korzystać z CEIDG, po wejściu na stronę głów-
ną biznes.gov.pl, należy zalogować się do „konta 
przedsiębiorcy przez login.gov.pl, wykorzystując 
profil zaufany lub e-dowód.

www.nbp.pl/link/stopy-procentowe/
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=53128919298B8125C125875F003CFA16
https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/7/a916de8475891e9df7d5f6f5cc258148/Inf.%20ws.%20ustawy%20o%20u%C5%82atwieniach%20w%20prowadzeniu%20handlu%20w%20pi%C4%85tki%20i%20soboty%20przez%20rolnik%C3%B3w%20i%20ich%20domownik%C3%B3w.rtf
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wyzsze-limity-dla-dorabiajacych-emerytow-i-rencistow/4307090
https://www.biznes.gov.pl/pl
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03153
https://www.biznes.gov.pl/pl
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Składka zdrowotna  
a godzinowa stawka  
w umowach zlecenia w 2022 r.
W poniższym artykule przedstawiono, jak „Polski Ład” wpłynie 
na zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych.

Spora część przedsiębiorców chociaż raz w życiu 
zatrudniała w swojej firmie osobę pracującą na 
etacie w innym przedsiębiorstwie. Sposób opłacania 
składek w przypadku wystąpienia zbiegu tytułów 
do ubezpieczeń przy umowie zleceniu zależy od 
warunków występujących przy umowie o pracę. 
Istotnym jest, czy pensja pracownika jest niższa od 
minimalnej, czy też pracownik ten osiąga minimalne 
wynagrodzenie.

Przypomnijmy, iż stawki od stycznia 2022 roku ulega-
ją zmianom, w przypadku umów o pracę minimalne 
wynagrodzenie wyniesie 3010 zł brutto, a w przy-
padku umowy zlecenia stawka godzinowa wzrasta 
do poziomu 19.70 zł/h brutto (z 18.30 zł/h brutto 
w 2021 roku).

Poniżej są porównania wynagrodzenia przy stawce 
godzinowej, a także pełnej wypłacie, przyjmując, 
że pracownik, którego chcemy zatrudnić, pracuje 

już na etacie w innej firmie, zarabiając co najmniej 
minimalną krajową. Przypadek zasługujący na omó-
wienie dotyczy też osób zatrudnionych, które zawarły 
z własnym pracodawcą dodatkową umowę zlecenie. 
Od takich umów obowiązkowo opłaca się składkę 
zdrowotną, która – w wyniku wchodzących w ży-
cie zmian – będzie obciążeniem realnie wyższym. 
Wszystko za sprawą likwidacji możliwości odliczenia 
od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne 
w wysokości 7,75%.

TEMAT NUMERU

Składka zdrowotna odliczana 
w wysokości 7,75% podstawy  
w 2021 r. – w 2022 r. nie  
obniży już zaliczki na podatek, 
a zatem obciążenia wobec 
urzędu skarbowego będą  
wyższe niż dotychczas. 
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Brutto

Koszty  
uzyska-
nia przy-
chodów

Kwota 
wolna

Składka 
zdro-

wotna

Składka 
zdrowot-
na odli-
czona

Poda-
tek 
17%

Wpłata 
/ 

przelew

2021 25,00 zł 5,00 0,00 2,25 1,94 1,00 21,75

2022 25,00 zł 5,00 0,00 2,25 BRAK 3,00 19,75

Część przedsiębiorców w umowach zlecenia sto-
suje stawkę godzinową. Możemy spotkać się ze 
stawką brutto, a także ze stawką netto za godzinę 
wykonanego zlecenia. Przy wynagrodzeniu brutto 
25 zł/h w 2021 r. oraz identycznej stawce w 2022 r., 
stosując koszty uzyskania przychodów w wysokości 
20%, wynagrodzenie będzie kształtowało się na 
następującym poziomie: 

Brutto

Koszty  
uzyska-
nia przy-
chodów

Kwota 
wolna

Składka 
zdro-

wotna

Składka 
zdrowot-
na odli-
czona

Poda-
tek 
17%

Wpłata 
/ 

przelew

2021 2 500 zł 5,00 0,00 225,00 193,75 146,00 2 129,00

2022 2 500 zł 5,00 0,00 225,00 BRAK 340,00 1 935,00

Brutto

Koszty  
uzyska-
nia przy-
chodów

Kwota 
wolna

Składka 
zdro-

wotna

Składka 
zdrowot-
na odli-
czona

Poda-
tek 
17%

Wpłata 
/ 

przelew

2021 20,33 zł 4,07 0,00 1,83 1,58 1,00 17,50

2022 22,53 zł 4,51 0,00 2,03 BRAK 3,00 17,50

Brutto

Koszty  
uzyska-
nia przy-
chodów

Kwota 
wolna

Składka 
zdro-

wotna

Składka 
zdrowot-
na odli-
czona

Poda-
tek 
17%

Wpłata 
/ 

przelew

2021 2 054,95 zł 410,99 0,00 184,95 159,26 120,00 1 750,00 zł

2022 2 261,54 zł 452,31 0,00 203,54 BRAK 308,00 1 750,00 zł

Podsumowując, składka zdrowotna odliczana w wy-
sokości 7,75% podstawy w 2021 r. – w 2022 r. nie 
obniży już zaliczki na podatek, a zatem obciążenia 
wobec urzędu skarbowego będą wyższe niż dotych-
czas. Jak wskazuje tabela, w tym przykładzie obniży 
się wynagrodzenie pracownika. 

Podobnie stanie się, gdy pracodawca wykaże ilość 
przepracowanych godzin przez zleceniobiorcę, przy-
kładowo 100h za miesiąc pracy ze stawką 25 zł/h brut-
to, bądź przyjmie na umowie z góry określoną kwotę, 
tj. 2500 zł brutto miesięcznie. Sytuację tę przedstawia 
następująca tabela:

chodów w wysokości 20%, wynagrodzenie brutto 
będzie kształtowało się na następującym poziomie: 

Twój doradca udzieli konkretnych rad w zakresie 
opodatkowania i składki zdrowotnej, indywidualne 
dopasowanych do sytuacji podatnika, aby wybrać 
najkorzystniejsze rozwiązania.

M.Kierys

Stosując stawkę netto za godzinę pracy zleceniobior-
cy, będziemy mieć odwrotną sytuację. W poprzed-
niej zastosowaliśmy stawkę brutto wynagrodzenia, 
która pokazuje, że przy tej samej stawce – w wyniku 
zmian przepisów – wynagrodzenie to obniży się 
w 2022 roku. W przypadku stawki netto najbardziej 
odczuje to pracodawca. Oto przykład: przy wynagro-
dzeniu netto 17.50 zł/h w 2021 r. oraz identycznej 
stawce w 2022 r., stosując koszty uzyskania przy-

Skutek pozostania przy tej samej stawce netto jest 
taki, iż pracodawca zmuszony jest do dostosowania 
wysokości stawki brutto za 1 godzinę. Pracodawca 
zatem poniesie większy koszt związany ze wzrostem 
wynagrodzenia brutto. Ponownie jak w poprzednich 
przykładach, składka zdrowotna odliczana w wy-
sokości 7,75% w 2021 r. od zaliczki na podatek – 
w 2022 r. nie obniży już zaliczki na podatek, a więc 
obciążenia wobec urzędu skarbowego będą wyższe 
niż dotychczas. 

Podobna zmiana wystąpi, gdy pracodawca wykaże 
ilość przepracowanych godzin przez zleceniobior-
cę, przykładowo 100h za miesiąc pracy ze stawką 
17,50 zł/h netto, bądź przyjmie pracownika na umo-
wę zlecenia z góry określoną kwotą, tj. 1750 zł netto 
miesięcznie. Sytuację tę przedstawia następująca 
tabela:
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W „estońskim CIT” nie trzeba prowadzić rachunko-
wości podatkowej, ustalać podatkowych kosztów 
uzyskania przychodów ani obliczać podatkowych 
odpisów amortyzacyjnych.

Zaliczki na CIT nie są płacone co miesiąc – podatek 
odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki 
(dywidendy). W chwili opodatkowania (wypłaty zysku) 
efektywna stawka podatku (na którą składają się 
podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy pła-
cony przez wspólnika) będzie niższa niż w przypadku 
klasycznego CIT. Dla małych podatników wyniesie 
tylko 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podat-
ników – łącznie tylko 25% zamiast 34,39%.

„Estońskie zasady opodatkowania” CIT mogą stoso-
wać spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółki komandytowe, spółki komandy-
towo-akcyjne i proste spółki akcyjne (z okreslonymi 
wyłączeniami, np. przedsiębiorstw finansowych), jeśli:
 » przychody uzyskiwane: z wierzytelności, odsetek, 

pożyczek, opłat leasingowych, poręczeń, gwarancji, 
praw autorskich, praw własności przemysłowej, ze 
zbycia instrumentów finansowych oraz z transakcji 
z podmiotami powiązanymi nie przekraczają 50% 
wszystkich przychodów spółki,

 » zatrudniają na podstawie: 
• umowy o pracę co najmniej 3 osoby przez 

okres co najmniej 300 dni w roku podatko-
wym (gdy rokiem podatkowym nie jest okres 
kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych – przez 
co najmniej 82% dni przypadających w roku 
podatkowym) albo

• innej umowy niż umowa o pracę, przy czym wy-
datki na wynagrodzenia innych umów niż umo-
wa o pracę stanowią co najmniej 3-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw, jeżeli w związ-
ku z wypłatą tych wynagrodzeń na podatniku 
ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS,

 » udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami 
tych spółek są wyłącznie osoby fizyczne,

 » nie posiadają udziałów (akcji) w kapitale innej 
spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwesty-
cyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, 
ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej 
osobą prawną,

 » za okres opodatkowania ryczałtem nie sporządzają 
sprawozdań finansowych zgodnie z MSR,

 » złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania 
ryczałtem do właściwego naczelnika urzędu skar-

„Estoński CIT”  
od stycznia 2022 r.
„Estoński CIT” – tj. ryczałt od przychodów spółek – to sposób opo-
datkowania, który pozwala zminimalizować rozliczenia z urzędem 
skarbowym i księgowość prowadzoną w przedsiębiorstwie. 

PODATKI

https://www.gov.pl/attachment/a6b41291-ef42-4404-9f66-4d7a4c8e7948
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bowego w terminie do końca pierwszego miesiąca 
pierwszego roku podatkowego, w którym mają być 
opodatkowane ryczałtem.

Wybierając „estońskie zasady opodatkowania”, stosuje 
się je w zasadzie przez 4 bezpośrednio następujące 
po sobie lata podatkowe. 

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek 
podlega dochód, tj. m.in.: zysk netto wypracowany 
w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej 
został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjo-
nariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzie-
lonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okre-
sie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem 
(dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie 
strat), i ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, 
niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub czę-
ściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, 
akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów 
bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych.

łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub 
wniesienie wkładu niepieniężnego,

 » dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku 
podatkowym, w którym zakończono opodatko-
wanie ryczałtem.

Do końca 3 miesiąca roku podatkowego podatnik 
musi złożyć deklarację o wysokości dochodu osiągnię-
tego za poprzedni rok podatkowy – elektronicznie – na 
formularzu CIT-8E. Termin płatności podatku zależy 
od przedmiotu opodatkowania ryczałtem:
 » ryczałt od dochodu z tytułu podzielonego zysku 

i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na po-
krycie strat należy wpłacić do 20 dnia siódmego 
miesiąca roku podatkowego;

 » ryczałt od rozdysponowanego dochodu z tytułu 
zysku netto należy wpłacić do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano 
w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub 
rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, 
nie później niż do 20 dnia 7 miesiąca roku podat-
kowego, w którym dokonano tej dyspozycji;

 » ryczałt od dochodu z tytułu nieujawnionych operacji 
gospodarczych należy wpłacić do końca 3 miesiąca 
roku podatkowego następującego po roku, w którym 
przychody lub koszty powinny zostać zarachowane;

 » ryczałt od dochodu z tytułu ukrytych zysków i do-
chodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalno-
ścią gospodarczą należy wpłacić do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym dokonano 
wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie;

 » ryczałt od dochodu z tytułu zmiany wartości skład-
ników majątku należy wpłacić do 20 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu przejęcia, przekształce-
nia lub wniesienia wkładu niepieniężnego.

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy ze spółki opodat-
kowanej „estońskim CIT” podlega pomniejszeniu o:
 » 90% kwoty podatku należnego spółki przypadają-

cego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty 
ze spółki będącej małym podatnikiem;

 » 70% kwoty podatku należnego spółki przypadają-
cego na udział wspólnika – w przypadku wypłaty 
ze spółki niebędącej małym podatnikiem.

Ryczałt od dochodów jest płacony 
w momencie wypłaty zysku i w innej 
wysokości niż standardowy CIT. Dla 
małych podatników i dla podatników 
rozpoczynających prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej na tych zasa-
dach wynosi 10% podstawy opodat-
kowania. W przypadku pozostałych 
podatników jest to 20% podstawy 
opodatkowania.

Podstawą opodatkowania jest:
 » suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i docho-

du z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – 
ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę 
o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto,

 » suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu 
z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością go-
spodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykona-
no świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku,

 » dochód z tytułu zmiany wartości składników ma-
jątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło 
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Od 1 stycznia 2022 r. rodzinny kapitał opiekuńczy 
przysługiwać będzie matce albo ojcu (w tym także 
osobom, które przyjęły dziecko na wychowanie 
i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem 
o wszczęcie postępowania w sprawie przysposo-
bienia) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, 
jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje 
na utrzymaniu matki lub ojca. Celem kapitału 
opiekuńczego jest częściowe pokrycie wydatków 
związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką 
nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 
Kapitał opiekuńczy ma przysługiwać na dziecko 
w wieku 12–36 miesięcy w wysokości do 12 000 zł 
na dziecko – bez względu na osiągany przez rodzinę 
dochód. Przysługująca kwota świadczenia będzie 
wypłacana co do zasady między 12 a 36 miesiącem 
życia dziecka. Będzie nieopodatkowana. Świadcze-
nie wypłacane będzie na dziecko w kwocie 500 zł 
miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie 
przez rok. Wybór należy do rodziców. Rodzice sami 
zdecydują też, na co wydać pieniądze.

W przypadku osoby, która przyjęła dziecko na wycho-
wanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem 

o przysposobienie, prawo do rodzinnego kapitału 
opiekuńczego będzie przysługiwało na to dziecko 
po upływie 12 miesięcy od dnia, w którym osoba ta 
przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu 
opiekuńczego w sprawie przysposobienia dziecka, 
przez maksymalny okres kolejnych 24 miesięcy, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 
7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego 
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 
do ukończenia 10 roku życia. 

Ustalenie prawa do kapitału będzie następować na 
wniosek złożony do ZUS – w terminie 2 miesięcy od 
dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Postę-
powanie będzie w całości prowadzone elektronicznie. 
Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego 
w systemie teleinformatycznym udostępnionym 
przez ZUS, ZUS założy ten profil. Wniosek powinien 
zostać złożony w okresie między pierwszym dniem 
3 miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia 
przez dziecko 12 miesiąca życia a ostatnim dniem 
pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu 
ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (ina-
czej w przypadku wniosków na dziecko przyjęte na 

Rodzinny kapitał  
opiekuńczy  
i dopłata do żłobka
Celem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym jest wsparcie 
rodzin z dziećmi, przede wszystkim poprzez wprowadzenie 2 nowych 
świadczeń: rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania 
obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 
u dziennego opiekuna.

PRAWO

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=01E800A3BE086974C125874200370128
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wychowanie, w stosunku do którego osoba, która 
przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opie-
kuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
w sprawie jego przysposobienia).

Jeśli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest 
pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców 
rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących 
w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych 
i powtarzających się okresach, kwota kapitału bę-
dzie ustalana dla każdego z rodziców w wysokości 
połowy kwoty przysługującego kapitału. Kapitał nie 
będzie przysługiwał, jeżeli: dziecko zostało umiesz-
czone w pieczy zastępczej, rodzic dziecka został 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, członkowi rodziny 
przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o po-
dobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy 
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabez-
pieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opie-
kuna będzie przysługiwało – na wniosek – rodzicom, 
opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym 
sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 
Będzie ono związane z pobytem nieobjętego rodzin-
nym kapitałem opiekuńczym dziecka (np. pierw-
szego lub jedynego dziecka w rodzinie) w instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i będzie prze-
znaczane na pokrycie opłaty za pobyt (bez opłaty 
za wyżywienie). Na dzieci, na które został przyznany 
rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został przez 
matkę albo ojca pobrany w przysługującej wysokości 
przed ukończeniem przez dziecko 36 miesiąca życia, 
dofinansowanie będzie przysługiwało po ukończeniu 
przez dziecko 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 
400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty 
ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane 
bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, 
klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opie-
kuna – w terminie do 20 dnia każdego miesiąca, za 
miesiąc poprzedni. Postępowanie w sprawie dofinan-
sowania będzie prowadzić oraz dofinansowanie to 
wypłaci ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinan-
sowania może być złożony nie wcześniej niż w dniu 
rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka 
lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką 
sprawowaną przez dziennego opiekuna, a dofinanso-
wanie, przysługuje od dnia rozpoczęcia uczęszczania 
przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub 
objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego 
opiekuna w przypadku wniosku o ustalenie prawa 
do dofinansowania, złożonego w terminie 2 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia odpowiednio uczęszczania przez 
dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia 
dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opie-
kuna. W pozostałych przypadkach dofinansowanie 
przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Rozwiązanie to będzie obowiązywać od 1 kwietnia 
2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie 
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

Świadczenie wypłacane będzie na 
dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie 
przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie 
przez rok. 

Jeśli okaże się, że matka albo ojciec marnotrawią 
wypłacany im kapitał lub świadczenie wychowawcze 
albo wydatkują je niezgodnie z celem, należny kapi-
tał w całości lub w części będzie im przekazywany 
odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy spo-
łecznej albo dyrektora centrum usług społecznych 
w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. 

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/1/0280bad2a633179f3b3fd31886e1c9dc/o%20rodzinnym%20kapitale%20opieku%C5%84czym.rtf
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy-od-1-stycznia-2022-r-prezydent-podpisal-ustawe
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Ulga na robotyzację przemysłową to jedna z pro-
pozycji rozwiązania problemu, który przedsiębiorcy 
odczuwają coraz bardziej – zapewnienia odpowiedniej 
liczby pracowników.

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatko-
wania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesio-
nych w danym roku na robotyzację. Kwota odliczenia 
nie może jednak przekroczyć dochodu uzyskanego 
przez przedsiębiorcę w tym roku.

Ulgę będzie można zastosować do kosztów uzyskania 
przychodów poniesionych na robotyzację w latach 
2022–2026, tzn. po raz pierwszy w rozliczeniu za 
rok 2022.

Z ulgi na robotyzację mogą skorzystać przedsiębiorcy 
opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36);
 » podatkiem liniowym (PIT-36L);
 » podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Z nowo wprowadzanej ulgi podatkowej może skorzy-
stać firma, która zakupi i zainstaluje robota przemy-
słowego. Robotem przemysłowym jest automatycznie 

sterowana i programowana, wielozadaniowa maszyna 
posiadająca właściwości manipulacyjne bądź lokomo-
cyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia 
łącznie następujące warunki:
 » wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami 

sterującymi i diagnostycznymi lub monitorujący-
mi w celu zdalnego: sterowania, programowania, 
monitorowania lub diagnozowania;

 » jest połączona z systemami teleinformatycznymi, 
usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, 
w szczególności z systemami zarządzania produk-
cją, planowania lub projektowania produktów;

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

 » jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu 
produkcyjnym podatnika.

Maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów 
przemysłowych są w szczególności jednostki liniowe 
zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- 
i wieloosiowe, tory jezdne, słupowysięgniki, obrotniki, 
nastawniki, stacje czyszczące, stacje automatycznego 
ładowania, stacje załadowcze lub odbiorcze, złącza 
kolizyjne, efektory końcowe do interakcji robota z oto-
czeniem służące do:

Ulga na robotyzację  
przemysłową
Przewidziana w „Polskim Ładzie” ulga na robotyzację jest skierowana 
do firm, które chcą zastosować roboty przemysłowe, aby uspraw-
nić produkcję. Ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności 
i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=A2CD8F04765FCD4BC125874A00700F9B


13DORADCA PODATKOWY 1 (233) STYCZEŃ 2022

 » nakładania powłok, malowania, lakierowania, do-
zowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia, 
w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, 
śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowa-
nia, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wy-
kańczania powierzchni, murowania, odlewania 
ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczo-
wania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, 
przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, 
pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, 
sortowania, mieszania, testowania i wykonywania 
pomiarów,

 » obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, ro-
bodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i za-
wijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, 
wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras i wyoblarek.

 » koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących 
robotów przemysłowych oraz ww. środków trwa-
łych lub wartości niematerialnych i prawnych,

 » opłaty leasingowe od robotów przemysłowych 
oraz ww. środków trwałych, jeżeli po upływie 
podstawowego okresu umowy leasingu finan-
sujący przenosi na korzystającego własność tych 
środków trwałych

W efekcie ulgi na robotyzację podatnik odliczy od 
dochodu dodatkowe 50% tych kosztów.

Ulga uprawnia do odliczenia od pod-
stawy opodatkowania 50% kosztów 
uzyskania przychodów poniesionych 
w danym roku na robotyzację. 

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na 
robotyzację uznaje się:
 » koszty nabycia fabrycznie nowych: 

• robotów przemysłowych,
• maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów 

przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
• maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjo-

nalnie związanych z robotami przemysłowymi, 
jak czujniki, sterowniki, przekaźniki, zamki 
bezpieczeństwa, bariery fizyczne (ogrodzenia, 
osłony), optoelektroniczne urządzenia ochron-
ne (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),

• maszyn, urządzeń lub systemów służących do 
zdalnego zarządzania, diagnozowania, moni-
torowania lub serwisowania robotów przemy-
słowych (czujników i kamer),

• urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem 
a maszyną do robotów przemysłowych,

 » koszty nabycia wartości niematerialnych i praw-
nych niezbędnych do poprawnego uruchomienia 
i przyjęcia do używania robotów przemysłowych 
oraz ww. środków trwałych,

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok po-
datkowy, w którym poniósł koszty uzyskania przy-
chodów na robotyzację. Przedsiębiorcy, którzy będą 
korzystać z ulgi, muszą złożyć naczelnikowi urzędu 
skarbowego – w terminie złożenia zeznania podatko-
wego – wykaz poniesionych kosztów podlegających 
odliczeniu.

Odliczeniu podlegają wydatki, które nie zostały przed-
siębiorcy zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie 
zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

Jeżeli w danym roku podatkowym przedsiębiorca 
poniósł stratę, albo dochód jest niższy od kwoty 
przysługującego odliczenia, ulgę można rozliczyć 
w kolejnych 6 latach podatkowych, w którym przed-
siębiorca skorzystał lub miał prawo skorzystać z ulgi.
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To preferencja dla firm, które opracowują nowe pro-
dukty, dotąd nieoferowane na rynku, wyróżniające się 
wydajnością techniczną, użytecznością i funkcjonalno-
ścią. Wystarczy, że produkt będzie nowością w skali 
firmy i że dzięki niemu przedsiębiorca rozwinie swoją 
ofertę i zdobędzie nowe rynki zbytu.

Nowy produkt to produkt, który powstał w wyniku 
prowadzonych przez przedsiębiorcę prac badawczo-

-rozwojowych (prac B + R). Produkcja próbna nowego 
produktu to etap rozruchu technologicznego produkcji 
niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyj-
nych lub inżynieryjnych. W trakcie produkcji próbnej 
można wykonać próby i testy, przed produkcją na 
masową skalę. Obejmuje okres od momentu ponie-
sienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem 
do momentu rozpoczęcia masowej produkcji nowego 
produktu. Wprowadzenie na rynek nowego produktu 
obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej 
do uzyskania przez produkt certyfikatów i zezwoleń 
potrzebnych, żeby zacząć go sprzedawać.

Z ulgi na prototyp mogą skorzystać przedsiębiorcy 
opodatkowani:
 » według skali podatkowej (PIT-36);
 » podatkiem liniowym (PIT-36L);
 » podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatko-
wania 30% kosztów związanych z próbną produkcją 
oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. 
Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku 

podatkowym przekroczyć 10% dochodu. A więc za 
każdą złotówkę wydaną na opracowanie prototypu 
dochód firmy zmniejszy się o 1,30 zł.

Koszty produkcji próbnej nowego produktu to:
 » cena nabycia lub koszt wytworzenia fabrycznie no-

wych środków trwałych niezbędnych do uruchomie-
nia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych 
do grup 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. np. 
wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń,

 » wydatki na ulepszenie, poniesione w celu dosto-
sowania środka trwałego zaliczonego do grup 3–6 
i 8 KŚT do uruchomienia produkcji próbnej nowego 
produktu,

 » koszty nabycia materiałów i surowców nabytych 
wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego pro-
duktu.

Koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu to: 
badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji nie-
zbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku 
CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania 
zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych doku-
mentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem 
do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobiera-
nych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia, 
badania cyklu życia produktu czy systemu weryfikacji 
technologii środowiskowych.

Przedsiębiorca odlicza ulgę w zeznaniu za rok podat-
kowy, w którym poniósł określone koszty (lub za na-
stępujące bezpośrednio po sobie 6 lat podatkowych).

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Ulga na prototyp
Nowa tzw. ulga na prototyp dotyczy produkcji próbnej i wprowa-
dzenia na rynek nowego produktu. Pozwoli taniej wytworzyć proto-
typ, a następnie wdrożyć wynalazek do produkcji. Wspiera podat-
kowo koszty poniesione na etapie testowania nowego produktu, 
przed rozpoczęciem produkcji na masową skalę i sprzedażą. 

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kst/kst.htm
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/kst/kst.htm


POZYTYWNIE ZAINFEKOWANI

By maksymalnie wykorzystać najlepszy dziś kanał re-
klamowy, jakim są media społecznościowe, wymyślono 
marketing wirusowy, inaczej nazywany viral marke-
tingiem. Chodzi o zwiększenie świadomości na temat 
produktu bądź marki. Zmienia się jednak sposób za-
trzymania uwagi potencjalnego klienta. Użytkownika 
mediów zaciekawiamy bądź rozbawiamy; a ten, uznając 
treść reklamy za atrakcyjną, przekazuje dalej swoim 
znajomym. Przekaz rozprzestrzenia się w sieci jak wirus. 
Tzw. viralem może być hasło, mem, animacja, fikcyjna 
postać bądź scenka sytuacyjna. 

CECHY DOBREGO VIARALU 

Celowość. Viral musi być przemyślany. Ma służyć marce, 
budować jej pozytywny wizerunek. Jeśli zostanie wpusz-
czony do sieci, jak wirus będzie się rozprzestrzeniał. Jeśli 
nie będzie miał trafnie obranego celu, może przynieść 
wiele szkody, będąc cytowany i rozpowszechniany. 

Emocjonalność. Każdy lubi, gdy produkt lub marka bu-
dzi w nim dobre emocje, jak radość, szczęście, wspomnie-
nia z dzieciństwa czy poczucie prestiżu i wyjątkowości. 

Żywotność. Celowy komunikat wirusowy jest dobry, 
gdy trwa długo.
 
Nienachalność. Jeśli tworzymy materiał wirusowy, 
należy unikać mieszania go z klasyczną reklamą. Dziś 
odbiorca woli rozpowszechniać informacje budzące 
śmieszne skojarzenia z daną firmą, niż zaszyfrowaną 
w takiej wirusowej treści reklamę.

Marketing wirusowy.  
Promuj markę inaczej

ZALETY I WADY MARKETINGU WIRUSOWEGO

Z zalet to przede wszystkim docieranie do bardzo sze-
rokiego grona odbiorców po stosunkowo niskich kosz-
tach. Polecanie produktu marki przez tzw. zwykłych 
użytkowników, którzy - poprzez rozpowszechnianie 
viralu - angażują się w kampanię promocyjną, zwiększa 
jej wiarygodność i buduje zaufanie. Niski koszt produkcji 
marketingu jednocześnie nie określa ram czasowych 
trwania tego rodzaju kampanii, która wpuszczona do 
sieci „żyje własnym życiem”. I w tym miejscu kilka słów 
o wadach. Tracimy pełną kontrolę nad rozpowszech-
nianą treścią, viral może być hejtowany, a ciężko jest 
wycofać z obiegu taką reklamę. 

FORMY MARKETINGU WIRUSOWEGO

Klienci demonstrują poparcie. Sprowadza się to 
do umieszczenia na stronie internetowej firmy lub na 
jej fanpage’u tzw. deklaratora sympatii, dzięki któremu 
klienci będą mogli za pomocą jednego kliknięcia pozy-
tywnie wypowiedzieć się o firmie. Chodzi np. o przycisk 

„Lubię to” na Facebooku albo „+1” na Google.

Zachęcanie do polecenia. Poprzez stronę firmy 
można nakłaniać konsumenta do polecania produktu 
lub marki znajomym, np. poprzez umieszczenie reko-
mendacji „Poleć nas” albo w stopce e-mailowej.

Publikowanie tzw. treści samosiewnych, czyli 
np. interesujących filmików na YouTubie albo warto-
ściowych artykułów. Ma to sprawić, że użytkownicy 
będą udostępniać te treści lub rozsiewać linki swoim 
znajomym.

Tradycyjna reklama przechodzi do historii. Nikt nie chce tracić czasu na oglądanie  
informacyjnych spotów lub czytanie opisów produktu. Dziś trzeba inaczej – zaciekawić, 
rozbawić, wywołać emocje w taki sposób, by ktoś chciał opowiedzieć o tym innym. 

ZARZĄDZANIE I MARKETING
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 » nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki. 
Od nowego roku zasady ustalania podstawy wy-
miaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będą 
różne – będą zależały od formy opodatkowania 
osoby prowadzącej pozarolniczą działalność. Ina-
czej podstawę będą ustalać przedsiębiorcy opo-
datkowani na zasadach ogólnych (według skali 
podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem 
od przychodów ewidencjonowanych, opodatko-
wani w formie karty podatkowej oraz pozostałe 
osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach 
ogólnych oraz opodatkowanych ryczałtem od przycho-
dów ewidencjonowanych, oprócz miesięcznej podstawy 
wymiaru składki zdrowotnej, wprowadzono też roczną 
podstawę wymiaru. Umożliwi ona rozliczenie składki po 
zakończeniu danego roku. W przypadku przedsiębior-
ców opodatkowanych na zasadach ogólnych roczna 
podstawa wymiaru będzie ustalana za okres roku skład-
kowego – od 1 lutego do 31 stycznia roku następnego.

 » niższa stopa procentowa składki dla liniowców. 
Od 1 stycznia 2022 r. dla przedsiębiorców opodat-
kowanych wyłącznie podatkiem liniowym składka 
na ubezpieczenie zdrowotne wynosić będzie 4,9%. 
Przy tym miesięczna wysokość składki nie może 
być niższa niż kwota ustalona jako 9% minimalnego 
wynagrodzenia. Natomiast składka ustalana od 
podstawy rocznej nie może być niższa niż kwota 
odpowiadająca 9% iloczynu liczby miesięcy podle-
gania ubezpieczeniu i minimalnego wynagrodzenia.

 » zmiana zasad pomniejszania składki. Od nowego 
roku składka zdrowotna obliczona przez płatnika 
(m.in. za pracownika, zleceniobiorcę, emeryta lub 
rencistę) nie będzie pomniejszana do kwoty fak-
tycznej zaliczki na podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) obliczonej przez tego płatnika za 
dany miesiąc, tylko do kwoty odpowiadającej kwocie 
zaliczki na podatek dochodowy obliczanej zgodnie 
z przepisami o PIT obowiązującymi 31 grudnia 2021 r.

 » nieodliczanie składki od zaliczki. Nie będzie moż-
na odliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
zaliczki na PIT. Składka nie będzie więc już wpływać 
na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od 
osób fizycznych obliczanego od dochodów uzy-
skanych od 1 stycznia 2022 r. Składka na ubezpie-
czenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru) będzie 
pomniejszała świadczenie wypłacane przez ZUS.

Rozliczenie składki  
zdrowotnej od 2022 r.
W „Polskim Ładzie” przewidziano zmiany dotyczące wyliczania,  
rozliczania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne:

KADRY I ZUS

Nie będzie można odliczyć 
składki na ubezpieczenie 
zdrowotne od zaliczki na PIT. 

https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/26.11.+Zmiany+ustawowe_Polski_%C5%81ad_za%C5%82+do+artyku%C5%82u_tabela.docx/a1423f4e-1cfe-21f1-8825-76f6209c8803
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/
https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/26.11.+Zmiany+ustawowe_Polski_%C5%81ad_za%C5%82+do+artyku%C5%82u_tabela.docx/a1423f4e-1cfe-21f1-8825-76f6209c8803
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 » zmiany w dokumentach rozliczeniowych. Zmienią 
się wzory dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA 
i ZUS RCA oraz uchylony zostanie raport ZUS RZA. 
Od dokumentów składanych za styczeń 2022 r. roz-
liczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają 
wyłącznie temu ubezpieczeniu, nastąpi w raporcie 
ZUS RCA. Dotyczy to także korekty raportów ZUS 
RZA za okres 1999-2021 r.

 » nowe terminy składania dokumentów rozlicze-
niowych i opłacania składek. Nowe terminy doty-
czą przekazywania dokumentów rozliczeniowych 
i opłacania należnych składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP 
oraz FEP rozliczanych w dokumentach składnych 
za styczeń 2022 r. i za następne miesiące.

Tylko dla jednostek budżetowych i samorządowych 
zakładów budżetowych termin pozostanie bez zmian – 
do 5. dnia następnego miesiąca.

Dla pozostałych płatników składek termin będzie zależał 
od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie:

• do 15. dnia następnego miesiąca za dany mie-
siąc – m.in. spółki kapitałowe, spółdzielnie, 
stowarzyszenia, fundacje,

• do 20. dnia następnego miesiąca – pozostali 
płatnicy, np. opłacający składki wyłącznie na 
własne ubezpieczenia, spółki osobowe.

 » obowiązek comiesięcznego przekazywania do-
kumentów rozliczeniowych. Osoby prowadzące 
działalność gospodarczą opłacające składki na 
własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpra-
cujące będą musiały za okres od stycznia 2022 r. co 
miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do 
ZUS. Zwolnienie ze składania dokumentów będzie 
dotyczyło tylko: duchownych, osób składających 
dokumenty za nianie oraz osób, które podlega-
ją dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu 
i rentowym.

 » nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. Od 
1 stycznia 2022 r. podmiot wypłacający wynagro-
dzenie osobie pełniącej funkcję na mocy aktu po-
wołania będzie musiał zgłosić tę osobę do ubezpie-

czenia zdrowotnego oraz rozliczać i opłacać składki 
na to ubezpieczenie. Obowiązek ubezpieczenia 
powstanie z dniem powołania, a wygaśnie z dniem 
odwołania. Składka będzie ustalana od wypłaco-
nego wynagrodzenia. Sfinansuje ją z własnych 
środków osoba ubezpieczona, a opłaci podmiot 
wypłacający wynagrodzenie.

 » nowa grupa zwolnionych z obowiązku opłacania 
składki. Od 2022 r. składki zdrowotnej z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności nie bę-
dzie musiała opłacać osoba, która równocześnie 
pozostaje w stosunku pracy i podstawa wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu za-
trudnienia nie będzie przekraczać minimalnego 
wynagrodzenia - pod warunkiem, że: jej przychody 
z pozarolniczej działalności nie są wyższe niż 50% 
minimalnego wynagrodzenia i jest opodatkowana 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 » składki przy prowadzeniu kilku rodzajów dzia-
łalności. Od nowego roku prowadzenie dzia-
łalności twórczej i artystycznej, wykonywanie 
wolnego zawodu nie będzie już traktowane jako 
prowadzenie odrębnego rodzaju działalności. 
Rodzajami działalności będzie jedynie działalność 
gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej, 
jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej, 
spółki partnerskiej. Tylko od tych rodzajów dzia-
łalności, w razie prowadzenia kilku jednocze-
śnie, trzeba będzie opłacać składki zdrowotne. 
Obowiązek ten będzie dotyczył jednak tylko tych 
płatników, którzy nie będą uzyskiwali przychodów 
z działalności gospodarczej i do których nie będą 
miały zastosowania zasady ustalania podstawy 
wymiaru składki od dochodu (opodatkowanych 
na zasadach ogólnych) lub przychodów (opodat-
kowanych ryczałtem).

 » finansowanie składek zatrudnionych „na czarno”. 
Pracodawca będzie finansował w całości składki za 
pracownika od wynagrodzeń z tytułu  nielegalnego 
zatrudnienia lub od nieujawnionych właściwym 
organom państwowym wynagrodzeń. W takiej 
sytuacji składki na ubezpieczenie zdrowotne i spo-
łeczne nie będą obciążały pracownika.

https://www.zus.pl/documents/10182/3996913/26.11.+Nowe+dane+do+rozliczenia+sk%C5%82adki+na+ubezpieczenie+_za%C5%82%C4%85cznik.docx/a2abf4f9-c7e9-1ea7-8d51-07cee82a666f
http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm


Sprawa dotyczyła podatnika, który sprzedał w 2011 r. 
mieszkanie przed upływem 5 lat od jego nabycia. 
W zeznaniu rocznym PIT-39 zadeklarował on, iż 
przychód ze sprzedaży w ciągu 2 lat przeznaczy na 
własne cele mieszkaniowe. Przed upływem 2-let-
niego terminu przystąpił do licytacji komorniczej 
mieszkania, lecz cały proces zakończył się już po tym 
terminie. Sprawa dotyczyła więc warunków zwol-
nienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 
o PIT. Nie było sporne wydatkowanie przychodów 
ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na cele mieszka-
niowe. Natomiast – zdaniem organów podatkowych 
i sądów – nie został spełniony drugi z warunków 
określonych w ww. przepisie. Podatnik w okresie 2 lat 
od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło 
odpłatne zbycie nieruchomości wydatkował tylko 
część kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup innej 
nieruchomości, tj. kwotę tytułem przystąpienia do 
licytacji oraz kwotę tyt. częściowej wpłaty ceny za 
zakup nieruchomości. Natomiast pozostała, większa 
część wpłaty została zapłacona po tym terminie 
w wyniku zrealizowania przez stronę przelewu na 
rachunek sądu rejonowego. W ocenie NSA, naczelnik 
urzędu skarbowego prawidłowo uznał wydatki po-
niesione do 31 grudnia 2013 r., a odmówił uznania 
wydatku z 18 lutego 2014 r. – dla celów ulgi miesz-
kaniowej w PIT.

NSA uznał, że – z uwagi na specyfikę nabycia nie-
ruchomości w drodze licytacji komorniczej – dla 

uzyskania przedmiotowego zwolnienia samo na-
bycie własności lokalu nie musi nastąpić w okresie 
2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie 
nieruchomości. Podobnie jak przy dokonywaniu 
wpłat na poczet ceny nabycia lokalu w wykonaniu 
umowy deweloperskiej, samo przeniesienie wła-
sności w znacznej mierze zależy od okoliczności 
niezależnych od podatnika (przy założeniu, że swoje 
obowiązki wykonuje prawidłowo). Jednak kluczowe 
jest faktyczne wydatkowanie środków w powo-
łanym okresie 2 lat (obecnie termin ten wynoosi 
3 lata). NSA nie uznał stanowiska skarżącego, że 
oferując najwyższą cenę i uzyskując przybicie na 
swoją rzecz zaciąga zobowiązanie zapłaty reszty 
ceny nabycia. 

W ocenie sądu na ocenę zaskarżonej decyzji nie 
może mieć żadnego wpływu podnoszona przez 
skarżącego okoliczność rzekomego udzielenia mu 
błędnych informacji przez pracownika urzędu skar-
bowego. Podatnik twierdził bowiem, iż wcześniej 
pracownik organu podatkowego poinformował go 
ustnie o możliwości skorzystania z ulgi mieszkanio-
wej, nawet gdy proces nabywania nieruchomości od 
komornika zakończy się po upływie 2-letniego ter-
minu od sprzedaży poprzedniej nieruchomości. NSA 
zauważył, że przedmiotowe, błędne informacje, jeżeli 
nawet zostały udzielone, to poza tokiem postępo-
wania podatkowego i dlatego nie wywołują skutków 
prawnych ani nie zapewniają ochrony podatnikowi.

18

CIEKAWE ORZECZENIE

Urzędnik może wprowadzić  
podatnika w błąd…
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 grudnia 2021 r. (sygn. 
akt II FSK 774/19) wskazał, iż informacje przekazane ustnie podatni-
kowi przez urzędnika administracji skarbowej, czyli poza odpowied-
nim postępowaniem, nie zapewniają mu ochrony prawnej. 

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/1B6D1C0D6F
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Rządowa „tarcza antyinflacyjna” to reakcja na rosnące 
ceny paliw i energii elektrycznej. Ustawa przewiduje:
 » obniżkę stawek podatku na energię elektryczną 

i niektóre paliwa silnikowe,
 » zwolnienie z akcyzy dla energii elektrycznej wyko-

rzystywanej przez gospodarstwa domowe,
 » wyłączenie sprzedaży paliw z podatku od sprze-

daży detalicznej.

NIŻSZA AKCYZA NA PRĄD I PALIWA

Przepisy prawa unijnego nie pozwalają na wyzerowa-
nie danin obciążających energię i paliwa. Umożliwiają 
jedynie ich zmniejszenie do unijnego minimum. Z opcji 
tej skorzysta Polska. Zaproponowana zmiana zakłada 
obniżenie stawek akcyzy na wyroby energetyczne do 
wysokości minimum akcyzowego (wliczając opłatę 
paliwową i opłatę emisyjną) w taki sposób, że wyso-
kość opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej pozostaną 
w 2021 r. i 2022 r. na dotychczasowym poziomie.

Do unijnego minimum obniżone zostaną:
 » stawki akcyzy na olej napędowy, biokomponenty 

stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, 
gaz skroplony LPG (w okresie od 20 grudnia 2021 r. 
do 31 maja 2022 r.);

 » akcyza na energię elektryczną (od 1 stycznia 2022 r. 
do 31 maja 2022 r.).

ENERGIA DLA DOMU BEZ AKCYZY

Obecnie obowiązująca stawka wynosi 5 zł/1 MWh. 
Zwolnienie z podatku obowiązywać będzie od dnia 
wejścia w życie ustawy do 31 maja 2022 r.

SPRZEDAŻ PALIW BEZ  

PODATKU DETALICZNEGO

Na ceny paliw wpływa też podatek od sprzedaży 
detalicznej. Dlatego Polska zrezygnuje z poboru tego 
podatku od sprzedaży paliw silnikowych na 5 miesięcy 
(od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r.) 

WSPARCIE DLA PODATNIKÓW

Łączny koszt pakietu zmian dla budżetu wyniesie 1,5 mld zł.

OBNIŻKA VAT

Wdrażane przez MF rozwiązania zakładają również 
obniżkę w okresie od stycznia do marca 2022 r. VAT na:
 » dostawy gazu (z 23% na 8%) – dla budżetu to koszt 

ok. 0,7 mld zł, na zmianach skorzysta ponad 9 mln 
gospodarstw domowych,

 » energię elektryczną (z 23% do 5%) – dla budżetu 
to koszt ok. 1,15 mld zł,

 » energię cieplną (z 23% na 8%) – na zmianach sko-
rzysta ok. 6,5 mln gospodarstw domowych, dla 
budżetu to koszt ok. 0,5 mld zł.

Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze rozporzą-
dzenia, którego konsultacje społeczne zakończyły się 
8 grudnia br.

NEWS

Obniżka akcyzy na prąd i paliwa

Nowelizacja ustaw o podatku akcyzowym i o podatku od sprzedaży 
detalicznej obniża akcyzę na energię elektryczną i niektóre paliwa 
silnikowe, a także przewidującą brak podatku od energii elek-
trycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe oraz brak 
podatku od sprzedaży detalicznej paliw. 

https://www.prezydent.pl/storage/file/core_files/2021/12/18/126f95ecf9bff427e1b857265cdea424/Informacja%20o%20ustawy%20o%20zmianie%20ustawy%20o%20podatku%20akcyzowym%20oraz%20niekt%C3%B3rych%20innych%20ustaw.rtf
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=226A0D81E2A545D6C125879D006B145C
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Tzw. ulga dla klasy średniej ma rekompensować ne-
gatywne skutki nowego sposobu naliczania składki 
zdrowotnej. Przysługuje tylko osobom zatrudnionym 
na podstawie umowy o pracę i umów pokrewnych 
oraz podatnikom osiągającym przychody z pozarol-
niczej działalności gospodarczej rozliczającym się 
według skali podatkowej. Ulga nie obejmuje więc 
osób wykonujących pracę na podstawie innych umów 
cywilnoprawnych, przedsiębiorców rozliczających się 
liniowo i emerytów. 

W rozliczeniu rocznym polega ona na odliczeniu od 
podstawy obliczenia podatku. Kwotę ulgi dla pracow-
ników lub podatników osiągających przychody z poza-
rolniczej działalności gospodarczej się według wzoru:
 » (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego 

co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 
102 588 zł,

 » (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 
102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika 
w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu 
według skali przychodów ze stosunku służbowego, sto-
sunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku 
pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z po-
zarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych 
o koszty prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem 
z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiąga-
jących przychody z pozarolniczej działalności gospo-
darczej w wysokości powyższej jest stosowana, jeżeli 
suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów 

wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 
133 692 zł. Po zakończeniu roku pracownik może więc 
być zmuszony do zwrotu odliczonej ulgi.

W przypadku wyboru przez małżonków wspólnego 
sposobu opodatkowania, każdy z małżonków może 
odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osią-
gających przychody z pozarolniczej działalności gospo-
darczej obliczoną według ww. wzoru od połowy sumy 
łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków 
w roku podatkowym.

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w zakładzie 
pracy przychody ze stosunku pracy lub pokrewnych 
w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które 
podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, 
płatnik (przy wyliczaniu zaliczki na podatek) pomniej-
sza dochód o kwotę nowej ulgi dla pracowników, 
w wysokości obliczonej według wzoru:
 » (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego 

co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 
8549 zł,

 » (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego 
od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przy-
chody ze stosunku pracy lub pokrewnych, które pod-
legają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Jeżeli podatnik złoży – odrębnie dla każdego roku po-
datkowego – sporządzony na piśmie wniosek o niepo-
mniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, 
płatnik nie pomniejszy dochodu najpóźniej od miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. 

DORADCA RADZI

Kto skorzysta z ulgi  
dla klasy średniej?
„Polski Ład” wprowadza od 1 stycznia 2022 r.  
tzw. ulgę dla klasy średniej. Kogo ona obejmuje?

https://www.kis.gov.pl/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/JSs9/content/polski-lad-wsparciem-dla-pracownikow-i-rodzin?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kis.gov.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Xc7c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_8yWD__column-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_JSs9_
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Zapraszamy do wzięcia  
udziału w plebiscycie

BUBLE I HITY PODATKOWE ROKU 2021

BUBLE 
I HITY 
2019

BUBLE 
I HITY 
2021Tworzymy razem ranking „BUBLE i HITY podatkowe roku 2021”. 

Zachęcamy do oddania głosu na największy BUBEL oraz HIT po-
datkowy roku 2021 – również spoza poniższych propozycji.

Coroczny ranking przygotowywany jest przez Stowarzy-
szenie Podatników w Polsce oraz redakcję miesięcznika 
„Doradca Podatkowy” nieprzerwanie od 2004 roku. 
Kryterium wyróżnienia dla HITU jest zazwyczaj korzyść 
dla podatnika lub przedsiębiorcy płynąca z zastosowa-

nia danego rozwiązania bądź jego pozytywny wpływ 
na prowadzenie działalności i na życie podatnika, dla 
BUBLA zaś – perspektywa ich utrudnienia wskutek 
absurdalności lub niejasności wprowadzonego roz-
wiązania legislacyjnego.

Zmiany zasad opodatkowania spółek komandytowych 
i spółek jawnych. Z dniem 1 stycznia 2021 r. spółki komandy-
towe i niektóre spółki jawne uzyskały status podatników CIT.

Nowe podatki dla prowadzących sprzedaż. Od 1 stycznia 
2021 r. pobierane są: podatek od sprzedaży detalicznej, 
podatek cukrowy i podatek od tzw. małpek. 

Obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online. Z po-
czątkiem 2021 r. kasy online obowiązują m.in. w branżach 
gastronomicznej i hotelarskiej, a także przy sprzedaży paliw 
stałych z węgla. Usługi objęte obowiązkiem ewidencjono-
wania z użyciem kas online od 1 lipca 2021 r.: budowlane, 
fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, opieki medycz-
nej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawni-
cze, związane z działalnością obiektów służących poprawie  
kondycji fizycznej – usługi wstępu. 

Zmiany w VAT w zakresie rozliczania faktur korygujących 
(tzw. zmniejszających). Od 1 stycznia 2021 r. dla obowiąz-
ku pomniejszenia VAT naliczonego ważny jest nie moment 
otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia wa-
runków obniżenia podstawy opodatkowania oraz moment 
spełnienia tych uzgodnionych warunków – podobnie ma to 
miejsce w odniesieniu do ustalenia momentu, w którym po 
stronie sprzedawcy wystąpi prawo do dokonania korekty 
podstawy opodatkowania i podatku należnego.

Wprowadzenie limitu odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej – 
do kwoty 1360 zł, co zmienia zasady rozliczenia dochodów 
uzyskiwanych w tych państwach, w umowie z którymi jest 
stosowana metoda proporcjonalnego odliczenia.

Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Pod-
miotów Akcyzowych (do 30 czerwca 2021 r.) – objął pro-

wadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów 
akcyzowych i podmioty nieprowadzące działalności go-
spodarczej, niebędące osobami fizycznymi, zużywającymi 
wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy.

Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności na 
rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie 
walut wirtualnych. Od 31 października 2021 r. działalność 
na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut 
wirtualnych stanowią działalność regulowaną.

„Podatek od plastiku”. Od 1 stycznia 2021 r. kraje członkow-
skie UE zobowiązane są ponosić opłatę za niepoddawane 
recyklingowi opakowania z tworzyw sztucznych – 0,80 euro 
za każdy kilogram odpadów opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych niepoddanych recyklingowi.

Nałożenie obowiązku sporządzania i podawania do pu-
blicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii 
podatkowej - na podmioty o przychodach powyżej 50 mln 
euro oraz podatkowe grupy kapitałowe.

Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 
w związku z epidemią i obostrzenia sanitarne.

Pakiet VAT e-commerce. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują 
nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego. 
M.in. przewiduje on limit transakcji z konsumentami zagra-
nicznymi dla WSTO - 42.000 zł.

Inne: ………………………………………………........................................ 
 ………………………………………………………….......................................... 
 …………………………………………………………......................................
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Poszerzenie kręgu podatników mogących stosować opo-
datkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjo-
nowanych i obniżenie niektórych stawek ryczałtu. Z począt-
kiem 2021 r. podniesiono limit przychodów – z 250 tys. euro do 
2 mln euro – warunkujący wybór ryczałtu i zlikwidowano więk-
szość przypadków, w których określona działalność wyłączała 
opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 
Ponadto zostały obniżone najwyższe stawki ryczałtu: z 20% do 
17% od przychodów uzyskiwanych w wolnych zawodach i z 17% 
do 15% od przychodów ze świadczenia niektórych usług, np. 
reklamowych, kulturalnych i rozrywkowych, architektonicznych 
i inżynierskich, finansowych i ubezpieczeniowych (innych niż 
świadczone w wolnych zawodach).

Podwyższenie limitu przychodów uprawniających do sto-
sowania przez podatników CIT 9% stawki tego podatku. 

Ułatwienia w pakiecie SLIM VAT. Od 1 stycznia 2021 r. 
wprozwadzono m.in. prostsze fakturowanie, ułatwienia dla 
eksporterów, wspólne zasadny przeliczania kursów walut 
w VAT i PIT/CIT, pakiet korzyści finansowych dla przedsiębior-
ców, wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do 
4 miesięcy, zwiększenie limitu dla jednorazowych prezentów 
o małej wartości z 10 zł do 20 zł, zmiany poprawiające płynność 
firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czy 
też możliwość składania oświadczenia o wyborze opodatkowa-
nia nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Pakiet 
doprecyzowuje też wybrane elementy konstrukcji VAT, m.in. 
w zakresie WIS, JPK, białej listy podatników i kas rejestrujących.

Ułatwienia w pakiecie SLIM VAT 2. Ustawa z dnia 11 sierpnia 
2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy – Prawo bankowe przewiduje m.in.: określenie miej-
sca „dostawy ruchomej” w transakcjach łańcuchowych, gdy 
pierwszy lub ostatni podmiot organizuje transport lub wysył-
kę; rezygnację w przypadku WNT i importu usług z warunku 

uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego 
w tym samy okresie, w którym wykazano podatek należny, od 
wykazania VAT należnego w terminie 3 miesięcy od upływu mie-
siąca, w którym powstał obowiązek podatkowy; umożliwienie 
podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów 
bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty 
deklaracji w sytuacji, gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji 
nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku; wydłużenie z 2 
do 3 lat możliwości skorzystania z ulgi na złe długi; możliwość 
bardziej elastycznego odliczenia VAT po upływie terminu na 
odliczenie na „bieżąco”, co ułatwia korekty; dopuszczenie moż-
liwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy 
o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym; 
umożliwienie przekazywania środków między rachunkami VAT 
w różnych bankach podatnika oraz przeznaczania środków 
zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na 
ubezpieczenie rolników. Z kolei ustawa o e-fakturach wprowa-
dziła zmiany w fakturowaniu, które oszczędzą firmom wielu 
formalności  Pakiet SLIM VAT 2 to również zmiana rozporzą-
dzenia w zakresie zasad uznawania biletów za faktury.

Brak PIT i CIT od „Tarczy Finansowej” – rozporządzenie 
w sprawie zaniechania poboru podatku od umorzonych 
subwencji PFR.

Wydłużenie obowiązywanie rozwiązań wprowadzonych tzw. 
tarczami antykryzysowymi, w tym tarcza finansowa PFR 2.

Rozszerzenie „ulgi dla młodych”. Od 1 stycznia 2021 r. 
„zerowym PIT” objęte zostały również przychody osiągane 
z umów stażowych i umów o praktyki absolwenckie.

Prosta spółka akcyjna. Od 1 lipca 2021 r. przedsiębiorcy 
mogą prowadzić działalność w nowej formie.

e-Urząd Skarbowy – uruchomiony 1 lutego 2021 r.

Inne: ………………………………………………........................................ 
 …………………………………………………….......................................... 
 …………………………………………………………....................................

VPROPOZYCJE HITÓW

Zgłoszenie swoich typów BUBLI i HITÓW należy przesłać do 15 lutego 2022 r.  
na adres e-mail: wydawnictwo@tax.pl lub pocztą na adres:  
 
Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych, ul. Zagrody 20A, 30-315 Kraków.
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Składka zdrowotna  
przedsiębiorców w 2022 r.
Zgodnie z „Polskim Ładem”1 od 2022 r. przedsiębiorcy opodatkowani według skali 
podatkowej albo podatkiem liniowym zapłacą składkę proporcjonalną do dochodu, 
a opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wysokości uzależnionej 
od wielkości uzyskiwanych przychodów.

Forma opodatkowania Składka miesięczna Składka roczna

Skala podatkowa
9% dochodu,

nie mniej niż 270,90 zł
9% dochodu,

nie mniej niż 3 250,80 zł

Podatek liniowy
4,9% dochodu,

nie mniej niż 270,90 zł
4,9% dochodu,

nie mniej niż 3 250,80 zł

Karta podatkowa 270,90 zł 3 250,80 zł

Ryczałt od 
przychodów 
ewidencjono-
wanych –  
z przychodem:

poniżej 
60 tys. zł

324 zł* 3 888 zł*

od 60 tys. zł 
do 300 tys. zł

540 zł* 6 480 zł*

powyżej 
300 tys. zł

972 zł* 11 664 zł*

* przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. 
    wyniesie 6 000 zł.

1    ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy  
    o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105).

NIEZBĘDNIK

https://www.gov.pl/web/finanse/od-nowego-roku-skorzystamy-z-rozwiazan-polskiego-ladu
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KALENDARZ KLIENTÓW KANCELARII

WYDAWCA: FORUM DORADCÓW PODATKOWYCH

1 Nowy Rok.

6 Trzech Króli.

7 Wpłata zryczałtowanego podatku od 
wypłat zagranicznej osobie prawnej na-
leżności z tytułów wymienionych w art. 
21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych albo 
od dochodów z dywidend oraz innych 
przychodów z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych i przekazanie podat-
nikowi mającemu siedzibę lub zarząd 
w Polsce informacji CIT-7.

10 Wpłata składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne 
i FP – osoby fizyczne opłacające składki 
wyłącznie za siebie. INTRASTAT.

17 Wpłata podatku od nieruchomo-
ści i podatku leśnego za styczeń oraz 
złożenie deklaracji na podatek leśny 
i podatek rolny na 2022 r. – osoby 
prawne, jednostki organizacyjne oraz 
spółki nieposiadające osobowości 
prawnej. Wpłata składek na ubezpie-
czenia społeczne, ubezpieczenie zdro-
wotne, FP i FGŚP – pozostali płatnicy 
składek. PPK.

20 Rozliczenia z PIT i CIT przez podatni-
ków i płatników-pracodawców. Wpłata 
ryczałtu. PFRON. Złożenie wniosku o za-
stosowanie opodatkowania w formie 
karty podatkowej (PIT-16) albo wybór 
innych form opodatkowania PIT, jeżeli 
w poprzednim roku podatnik opodat-
kowany był w formie karty podatkowej. 

21 Dzień Babci.

22 Dzień Dziadka.

25 Rozliczenie VAT i akcyzy. Przesła-
nie JPK_V7M lub JPK_V7K. Informacja 
podsumowująca.

30 Niedziela handlowa.
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