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26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów

opublikowało projekt zmiany przepisów ustawy

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych, ustawy o podatku docho-

dowym od osób prawnych oraz niektórych

innych ustaw. Publikacja jest w rzeczywistości

z dawna przekładanym projektem tzw. „pol-

skiego ładu”, czyli od kilku(nastu) tygodni

zapowiadanej rewolucji podatkowej.

Nowe przepisy omówili:

Agnieszka Plucińska, doradca podatkowy KBZ

Daniel Kazimierski, starszy konsultant 

podatkowy



Jedną z zapewne najbardziej

omawianych zmian będzie

niewątpliwie likwidacja możli-

wości odliczenia składek na

ubezpieczenie zdrowotne przy

jednoczesnym zwiększeniu kwoty

wolnej od podatku i zwiększenia

drugiego progu podatkowego.

Zgodnie z zasadami obliczania

wysokości podatku dochodowego

od osób fizycznych (dalej: „PIT”),

opisanych we wzorze w art. 27

ustawy o PIT, kwota zmniejszająca

podatek urośnie do wysokości

5.100 złotych, z obecnych 525

złotych i 12 groszy dla większości

Podatników.

Tym samym, tzw. „kwota wolna od

podatku” urośnie do wysokości

prawie 30 tysięcy złotych.

Dodatkowo, drugi próg podatkowy

z obecnej wysokości 85.528 złotych

zostanie podniesiony do wysokości

120.000 złotych, czyli do dawna

oczekiwanej rewaloryzacji.

Potencjalne oszczędności zostaną

jednak zniwelowane likwidacją

możliwości odliczenia składki

zdrowotnej (w wysokości nie

przekraczającej 7,75% podstawy).

Innymi słowy, dla dużej części

Podatników, ostateczna wysokość

rocznego PIT-u nie tylko nie ulegnie

znaczącej obniżce, a wręcz

doprowadzi do zwiększenia

zobowiązania podatkowego.

Ubytek w wysokości kilku-

dziesięciu złotych miesięcznie,

odczują w portfelu już Ci, którzy

miesięcznie zarabiają ok. 9.000

złotych brutto.

Na zmianach, w wysokości od stu

kilkudziesięciu do kilkunastu

złotych miesięcznie, skorzystają

natomiast zarabiający w wysokości

do ok. 5.500 złotych brutto.
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UDERZENIE W SAMOZATRUDNIENIE

Likwidacja możliwości odliczenia
składki na ubezpieczenie zdrowo-
tne, to cios przede wszystkim
w tzw. „samo-zatrudnionych”, czyli
Podatników prowadzących jedno-
osobową działalność gospodarczą,
a zwłaszcza tych rozliczających się
19% liniową stawką podatku.

Możliwość odliczenia składki na
ubezpieczenie, jest bowiem
jednym z nielicznych kosztów, które
w takim wypadku pozwalają na
zmniejszenie kwoty podatku.

Należy przy tym przypomnieć, że to
właśnie koszt składki na
ubezpieczenie społeczne i składki
zdrowotnej, jest jednym
z najpoważniejszych obciążeń po-
datkowych dla Przedsiębiorców.
Bez względu bowiem na osiągane
dochody, tzw. „pełny ZUS” wynosi
w 2021 roku 1.380,18 złotych
miesięcznie (bez odprowadzania
dobrowolnej składki chorobowej).

Nowością w podatku dochodowym

ma być możliwość dodatkowego

odliczania kosztów robotyzacji, na

zasadach zbliżonych do funkcjo-

nującej obecnie ulgi badawczo-

rozwojowej. „Podwójny koszt”

będzie przysługiwał Podatnikowi

jedynie w połowie, tzn. poza

zaliczeniem zakupu do kosztów

uzyskania przychodu, wydatek na

maszyny lub roboty, będzie można

w 50% odliczyć następnie od

podstawy opodatkowania (art. 52jb

ustawy o PIT).

Na uwagę zasługuje fakt, że Mini-

sterstwo przedstawiło w projekcie

definicję zarówno „robota przemy-

słowego” jak i „maszyn i urządzeń

peryferyjnych do robotów przemy-

słowych”. Warunek połączenia

robota z „z systemami tele-

informatycznymi, usprawniającymi

procesy produkcyjne”, wskazuje że

zmiany mogą być opłacalne

szczególnie dla Podatników

planujących robotyzację swojej

firmy lub rozwój linii

produkcyjnych. Ulga może okazać

się również planem awaryjnym dla

Podatników, którym urzędy

odmówiły skorzystania z ulgi

badawczo-rozwojowej, tłumacząc

się brakiem odpowiedniego stopnia

innowacyjności.

BAJKI ROBOTÓW
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POŁĄCZENIE ULGI BADAWCZO-

ROZWOJOWEJ I IP BOX

Na pochwałę zasługuje usprawnie-

nie, zdecydowanie na korzyść

podatników, połączonego działania

ulgi badawczo-rozwojowej oraz

tzw. ulgi IP Box. Projektowana

zmiana ma rozwiać wątpliwości

związane z jednoczesnym korzy-

staniem z podwójnego zaliczenia

kosztów w ramach ulgi B+R oraz

preferencyjnej, 5% stawki podatku

dochodowego w ramach IP Box, dla

tego samego prawa własności

intelektualnej (kwalifikowanego IP),

będącego źródłem przychodów

Podatnika (art. 26e ustawy o PIT).

Planowane regulacje mają w za-

mierzeniu ukrócić nielegalne za-

trudnianie pracowników, czyli tzw.

„pracę na czarno”. Postulo-wane

zmiany uderzają niemal wyłącznie

w Pracodawców: to na nich ma od

tej pory, ciążyć zobowiązanie

z tytułu niezapła-conych składek na

ubezpieczenia społeczne Praco-

wników (art. 16 ust. 1e ustawy o

systemie ubezpieczeń społecznych).

Do tej pory, poza nielegalnym

obniżaniem kosztów pracy i tym

samym nieuczciwej konkurencji,

poszko-dowanym w ten sposób był

głównie Pracownik – to on

ostatecznie ponosił konsekwencje

nieopłacania składek ZUS, czyli:

brak ubezpieczenia zdrowotnego

i oczywiście brak składek emeryta-

lnych, co skutkowało mniejszą

emeryturą.

Niezależnie od powyższego, praco-

dawcy mają zostać przypisane

przychody w wysokości minima-

lnego wynagrodzenia za pracę, od

dnia stwierdzenia zatrudnienia (art.

14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT).

Innymi słowy, powstanie wzru-

szalne domniemanie prawne,

zwiększające wysokość podatku

dochodowego. Warto również

zaznaczyć, że przychód zostanie

przypisany Pracodawcy, niezależnie

od tego, czy wypłacał wynagro-

dzenie swoim Pracownikom.

PRACA NA CZARNO
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ZMNIEJSZENIE LIMITU TRANSAKCJI 

GOTÓWKOWYCH

W przedstawionym projekcie,

konsekwentnie postuluje się

ograniczenie obrotu gotówkowego,

w celu likwidacji, a przynajmmniej

kolejnego ograniczenia tzw. „szarej

strefy”. Obecny limit zaledwie

15.000 złotych, planuje się obniżyć

o prawie połowę, do kwoty 8.000

złotych (art. 19 ustawy Prawo

przedsiębiorców).

Natomiast płatności gotówkowe

dokonywane przez konsumentów

mają nie przekraczać 20.000

złotych, niezależnie od liczby

transakcji (art. 7b ustawy o Pra-

wach konsumenta).

Niejako uzupełnieniem powyższe-

go, jest możliwość obniżenia

podstawy opodatkowania o 1.000

złotych, dla Podatników którzy

nabyli terminal do płatności

bezgotówkowych (art. 26hd ustawy

o PIT).

Planowana nowelizacja ma doty-

czyć również sprzedaży pojazdów

po zakończeniu okresu leasingu

operacyjnego. Dodanie kolejnych

przepisów ustawy o podatku do-

chodowym (art. 10 ust. 2 pkt 4

ustawy o PIT), jednoznacznie

włącza pod zakres opodatkowania

środki trwałe, w tym również

samochody, nawet jeśli te zostały

wycofane z działalności gospoda-

rczej Podatnika.

Należy przypomnieć, że powyższe

podsumowanie dotyczy dopiero

projektu ustaw, będącego na razie

na etapie międzyresortowego

opiniowania. Ostateczny kształt

przepisów, zapewne w zmienionej

formie wynikającej ze zwykłej

praktyki legislacyjnej, zacznie

obowiązywać najwcześniej od sty-

cznia 2022 roku, a pełne rozliczenie

dochodów na zmienionych zasa-

dach nastąpi dopiero do 30 kwie-

tnia 2023 roku (dla dochodów

uzyskanych za 2022 rok).

OPODATKOWANIE SPRZEDAŻY 

POLEASINGOWEJ
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Przygotuj się do nowych zmian już dziś. 

Eksperci KBZ na bieżąco wyjaśniają 

zapowiadane zmiany – śledź naszą stronę

oraz profil na LinkedIn.

KBZ Żuradzka & Wspólnicy

Adwokaci i Radcy Prawni sp.j.

40-057 Katowice, ul. PCK 6/7

www.kbzlegal.pl biuro@kbzlegal.pl

https://www.linkedin.com/company/kbzlegal
https://kbzlegal.pl/
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