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Polski Ład w 2022 r.  

Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od 

osób fizycznych.  

 

1. Wybór formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie „Polskiego Ładu” – 

planowanie podatkowe 

1.1. Spółka komandytowa – opodatkowanie CIT w kontekście „Polskiego Ładu” – nowe możliwości 

1.2. Ryczałt od dochodów Spółek (kapitałowych) – „Estoński CIT” 

1.3. Podsumowanie zmian w ryczałcie od dochodów Spółek (kapitałowych) – „Estoński CIT” w 

związku z „Polskim Ładem” 

1.4. Spółka Komandytowo-Akcyjna 

1.5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – powtarzające się świadczenia niepieniężne 

1.6. Prosta Spółka Akcyjna – wkłady do spółki 

 

2. Główne zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 

 

2.1. Dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców (podatników CIT) - zagrożenia 

• Ograniczenie generowania kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. 

„ukrytej dywidendy” 

• Podatek od przerzucanych dochodów 

• Podatek minimalny 

• Spółki nieruchomościowe – wysokość stawek odpisów amortyzacyjnych dla celów 

rachunkowych i podatkowych 

• Zmniejszenie limitu płatności gotówkowych B2B 

• Nowa niedostateczna kapitalizacja 

• Doprecyzowanie miejsca zarządu w ustawie o CIT 

• Rozszerzenie regulacji CFC 

• Zmiana regulacji w zakresie cen transferowych 

• Dodatkowe restrykcje w zakresie transakcji restrukturyzacyjnych  

• Możliwe opodatkowanie transakcji aportowych 

 

2.2. Korzystne zmiany dla przedsiębiorców (podatników CIT) 

• Spółki holdingowe 

• Ulga konsolidacyjna 

• Korzystne zmiany w uldze Badawczo-Rozwojowej  

• Możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R i ulgi IP Box 



• Wprowadzenie ulgi na prototypy 

• Wprowadzenie ulgi na robotyzację 

• Wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników 

• Abolicja podatkowa – przejściowy ryczałt od dochodów (również w PIT) 

 

3. Główne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałcie od przychodów 

ewidencjonowanych 

 

3.1. Dodatkowe obciążenia dla przedsiębiorców (podatników PIT i ryczałtowców) – zagrożenia 

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej – skala podatkowa i podatek liniowy 

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej – ryczałt, niższe stawki ryczałtu 

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej – karta podatkowa, zlikwidowanie tej 

formy rozliczeń dla nowych podatników 

• Rozszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, 

których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów 

z działalności 

• Zmiany w zakresie amortyzacji składników majątku nabytych przed rozpoczęciem ich 

wykorzystywania w działalności gospodarczej 

• Zmiany w zakresie regulacji CFC 

• Zmiany w zakresie cen transferowych 

• Nowe obowiązki w zakresie płatności bezgotówkowych w relacji B2C 

 

3.2. Dodatkowe obciążenia dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej  

• Zmiany dot. opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą 

oraz kwestia odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie 

• Składka zdrowotna dla członków zarządu powołanych uchwałą 

 

3.3. Korzystne zmiany dla osób fizycznych (podatników PIT oraz ryczałtowców) 

• Podwyższenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł, podwyższenie kwoty 

wolnej od podatku do 30 tys. zł 

• Ulga dla pracowników 

• Ulga na powrót (ulga na przyjazd) podlegająca odliczeniu od podatku 

• Ryczałt dla rezydentów zagranicznych przenoszących rezydencję podatkową do 

Polski 

 

4. Dyskusja nad wybranymi zagadnieniami 


