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Polski Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

1) 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1128, z późn. zm.), dalej: „ustawa PIT”,
2) 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1406, z późn. zm.), dalej: „ustawa CIT”,
3) 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1427, z późn. zm.),
4) 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217),
5) 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1670), dalej: „ustawa o SSE”,
6) 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.),
7) 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.),
8) 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
423, z późn. zm.),
9) 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2020 r. poz. 1905, z późn. zm.),
dalej: „ustawa o ryczałcie”,



3

Polski Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

10) 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 291),

11) 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 408, z późn. zm.),

12) 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
815),

13) 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.
zm.), dalej: „ustawa o VAT”,

14) 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), dalej: „ustawa o NFZ”,

15) 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 722, z późn. zm.),

16) 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287),

17) 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z
późn. zm.),
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Polski Ład
Nowy Ład wprowadza zmiany w ustawach z dnia:

18) 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z
2021 r. poz. 626),

19) 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),

20) 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i
Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296),

21) 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), dalej:
„ustawa o WNI”,

22) 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego
opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2200),

23) 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów
(Dz. U. poz. 321).
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Polski Ład
47) grupie VAT – rozumie się przez to grupę podmiotów powiązanych finansowo,
ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowaną jako podatnik podatku;

48) przedstawicielu grupy VAT – rozumie się przez to podmiot reprezentujący grupę VAT w
zakresie obowiązków tej grupy.”;

2) w art. 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku grupy VAT właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu
skarbowego właściwy dla przedstawiciela grupy VAT.”;

3) w dziale II po rozdziale 2a dodaje się rozdział 2b w brzmieniu:
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Polski Ład
Opodatkowanie w grupie VAT

Art. 8c. 1. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na
rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu.

2. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz
podmiotu spoza tej grupy uważa się za dokonane przez tę grupę.

3. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz członka grupy VAT przez
podmiot spoza tej grupy uważa się za dokonane na rzecz tej grupy.

4. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy
VAT na rzecz:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) innego oddziału podatnika, o którym mowa w pkt 1, położonego poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane przez grupę VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie należy.
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Polski Ład
5. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem
grupy VAT przez:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

6. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem
grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika
posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za
dokonane na rzecz tej grupy VAT.

7. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy
VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika
posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za
dokonane przez tę grupę VAT.
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Polski Ład
5. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem
grupy VAT przez:

1) podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, który utworzył ten oddział,

2) inny oddział podatnika, o którym mowa w pkt 1, położony poza terytorium kraju

– uważa się za dokonane na rzecz grupy VAT przez podmiot spoza tej grupy.

6. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane na rzecz oddziału będącego członkiem
grupy VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przez podatnika
posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za
dokonane na rzecz tej grupy VAT.

7. Dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez oddział będący członkiem grupy
VAT, utworzonej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, na rzecz podatnika
posiadającego siedzibę na terytorium kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za
dokonane przez tę grupę VAT.
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Polski Ład
Art. 8d. 1. Grupa VAT w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia kwotę
nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres
rozliczeniowy wynikającą z ostatniej deklaracji podatkowej złożonej przez jej członków jako
podatników.

2. Grupa VAT jest obowiązana złożyć deklarację podatkową za okres rozliczeniowy, w
którym utraciła status podatnika.

3. Kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikająca z deklaracji, o której
mowa w ust. 2, podlega zwrotowi na rzecz przedstawiciela grupy VAT lub odliczeniu w
rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy przedstawiciela grupy VAT. Przepisy art. 87
stosuje się odpowiednio.
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Polski Ład
Art. 15a. 1. Podatnikiem, o którym mowa w art. 15, może być również grupa podmiotów
powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu
grupy VAT.

2. Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy:

1) posiadający siedzibę na terytorium kraju lub

2) nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność
gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium
kraju.

3. Podatników uważa się za powiązanych finansowo, jeśli jeden z podatników będących
członkiem grupy VAT posiada bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale
zakładowym lub ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub
zarządzających, lub ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych
podatników będących członkami tej grupy.
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Polski Ład
4. Podatników uważa się za powiązanych ekonomicznie, jeżeli:

1) przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

2) rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są
współzależne, lub

3) członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze
korzystają inni członkowie grupy VAT.

5. Podatników uważa się za powiązanych organizacyjnie, jeżeli:

1) prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym
kierownictwem, lub

2) organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

6. Warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy
członkami grupy VAT muszą być spełnione nieprzerwanie przez okres, w jakim ta grupa
posiada status podatnika.
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Polski Ład
7. Podmiot może być członkiem tylko jednej grupy VAT.

8. Grupa VAT nie może być członkiem innej grupy VAT.

9. Grupa VAT nie może być rozszerzona o innych członków, ani pomniejszona o
któregokolwiek z członków wchodzących w jej skład.

10. Umowa o utworzeniu grupy VAT jest sporządzana na piśmie i zawiera co najmniej:

1) nazwę grupy VAT z dodatkowym oznaczeniem „grupa VAT” lub „GV”;

2) dane identyfikacyjne podatników tworzących grupę VAT, w tym dane dotyczące
oddziału w przypadku podatnika nieposiadającego siedziby na terytorium kraju, oraz
wysokość kapitału zakładowego każdego z tych podatników;

3) wskazanie przedstawiciela grupy VAT, wyznaczonego spośród jej członków;
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Polski Ład
4) dane identyfikacyjne udziałowców (akcjonariuszy) i wysokość ich udziału w kapitale
zakładowym podatników tworzących grupę VAT, posiadających ponad 50% udziałów (akcji)
w kapitale zakładowym tych podatników;

5) wskazanie okresu na jaki grupa VAT została utworzona, nie krótszego niż 3 lata.

11. Przedstawiciel grupy VAT reprezentuje grupę VAT w zakresie obowiązków tej grupy, w
tym wynikających z ustawy, Ordynacji podatkowej, ustawy z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

12. Grupa VAT nabywa status podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu grupy
VAT, nie wcześniej jednak niż z dniem dokonania rejestracji, o której mowa w art. 96 ust. 4.
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Możliwość rezygnacji ze zwolnienia 
usług finansowych

w art. 43 dodaje się ust. 22-24 w brzmieniu:

"22. Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1
pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod
warunkiem że:

1) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2) złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze
opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje
ze zwolnienia.

23. Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od
początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa
w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod
warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o
rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego
ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

24. Podatnik, który zrezygnował z opodatkowania zgodnie z ust. 23, może ponownie
wybrać opodatkowanie zgodnie z ust. 22, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od
początku okresu rozliczeniowego, od którego ponownie korzysta ze zwolnienia.";
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Zmiana limitu transakcji 
bezgotówkowych + terminale 

płatnicze
Art. 22. Polskiego ładu

W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 19 w pkt 2 wyrazy "15 000 zł" zastępuje się wyrazami "8000 zł";

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:
"Art. 19a. 1. Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu,
w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu,
poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług
transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorcy, który nie ma obowiązku prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ustawie z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn.
zm.).
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Zmiana limitu transakcji 
bezgotówkowych + terminale 

płatnicze
3. Przedsiębiorca, który zapewnia możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala
płatniczego i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które
umożliwiają połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym
Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług, zapewnia współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym
zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, określonymi w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
finansów publicznych, może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony,
niektórych przedsiębiorców z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na uwadze
możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy
użyciu instrumentu płatniczego.".
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CIT, PIT – ceny transferowe

• Polski Ład wprowadza przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen
transferowych do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

• Wprowadza się także przedłużenie terminu na złożenie informacji o cenach
transferowych (TPR-P oraz TPR-C) do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu
roku podatkowego podmiotu (tj. aż o dwa miesiące w odniesieniu do obecnie
funkcjonujących terminów). Co istotne, termin ten nie będzie zbieżny z terminem na
przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

• Jednymi z ważniejszych zmian jest zniesienie obowiązku dokumentacyjnego dla mikro-
oraz małych przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
Przedsiębiorstwa te miałyby być zwolnione z obowiązku przygotowania analiz
porównawczych.

• Jednocześnie, rozszerzono zakres transakcji zwolnionych z obowiązku przygotowania
dokumentacji cen transferowych o tzw. czyste refaktury, przy spełnieniu określonych w
ustawie warunków – m.in. refakturowanie nie może być powiązane z inną transakcją
kontrolowaną, a rozliczenie powinno zostać dokonane niezwłocznie po dokonaniu
zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego. Ułatwienie to będzie mogło zostać
zastosowane także w odniesieniu do dokumentacji sporządzanej za rok podatkowy
rozpoczynający się w 2021 r.
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CIT, PIT – ceny transferowe

• Wprowadza się także likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen
transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do
informacji o cenach transferowych. Wszystkie elementy będące częścią składową
oświadczenia będą obecnie zawarte w informacji TPR-P oraz TPR-C, a zatem podobnie
jak w latach ubiegłych wciąż istniał będzie obowiązek składania oświadczenia
potwierdzającego, że ceny stosowane w transakcjach są cenami rynkowymi.

• 14 dni na okazanie dokumentacji organowi podatkowemu, zamiast dotychczasowych 7
dni
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CIT estoński

Od 2022 r. podmiotami uprawnionymi do stosowania estońskiego CIT będą także spółki
komandytowe oraz komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne.

Mniej niż 50% przychodów spółki pochodzi z przychodów biernych (odsetki, należności
licencyjne, gwarancje, etc.)

Przede wszystkim będzie uchylony limit przychodów rocznych – do końca 2021 r. wynosi on
100 mln PLN rocznie.

Będzie uchylony warunek, który zobowiązuje podatników do utrzymywania na określonym
poziomie nakładów inwestycyjnych lub wydatków na wynagrodzenia.

Zatrudnienie co najmniej 3 osób na umowę o pracę lub zlecenie

Udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka „estońska” nie jest wspólnikiem w
innych spółkach

Spółka nie jest przedsiębiorstwem finansowym

Spółka nie jest w upadłości ani w likwidacji
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CIT estoński

Dwa lata karencji dla spółek utworzonych w wyniku restrukturyzacji (łączenie, podział,
aporty)

CIT estoński to efektywne opodatkowanie dochodu wspólnika w wysokości 20% (mały
podatnik CIT) lub

25% (pozostały podatnik CIT) –
standardowo zaś opodatkowanie wynosiłoby efektywnie 26% i
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CIT estoński

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest opcją podatkową (ma charakter
fakultatywny). Aby z niej skorzystać podatnik spełniający ustawowe warunki powinien złożyć
zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru na druku
ZAW-RD, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego
miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem (art.
28j ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT).

Zawiadomienie to może zostać złożone również przed upływem przyjętego przez podatnika
roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc
opodatkowania ryczałtem podatnik zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi
sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi
rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem (art. 28j ust.
5 ustawy o CIT). Zamknięcie ksiąg rachunkowych oznacza w tym przypadku również
obowiązek rozliczenia się z podatku CIT klasycznego i złożenia zeznania CIT-8.

Opodatkowanie ryczałem obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących czterech lat
podatkowych i może być automatycznie przedłużone na kolejne okresy bezpośrednio po
sobie następujących czterech lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o
rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w deklaracji CIT-8E (art. 28r ust. 1 ustawy o CIT),
składanej za ostatni rok podatkowy, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem.
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W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem, na skutek naruszenia warunków
jego stosowania, podatnik może złożyć zawiadomienie o wyborze ryczałtu ponownie po
upływie 3 lat podatkowych, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy, następujących
po roku kalendarzowym, w którym podatnik utracił prawo do opodatkowania ryczałtem (art.
28l ust. 2 ustawy o CIT).
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Zakres podmiotowy wprowadzonej regulacji został ograniczony do:

 spółki akcyjnej;
 prostej spółki akcyjnej;
 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 spółki komandytowo-akcyjnej;
 spółki komandytowej.

Zgodnie z art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT opodatkowaniu ryczałtem może podlegać
podatnik, który prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej, oraz spółki
komandytowej. Ponadto w myśl art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wspólnikami spółki muszą
być wyłącznie osoby fizyczne. Spółka, która chce skorzystać z ryczałtu nie może posiadać
udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub
w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą
prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia
jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku
prawnego o charakterze powierniczym (art. 28j ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT).
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Natomiast wspólnik takiej spółki (osoba fizyczna) nie może posiadać praw majątkowych
związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent
fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym
(art. 28j ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT). Nie ma natomiast przeszkód, aby wspólnik takiej spółki
posiadał udziały lub akcje w innych spółkach kapitałowych czy ogół praw i obowiązków w
innej spółce niebędącej osobą prawną.
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w art. 9 ustawy o CIT

a) po ust. 1b dodaje się ust. 1c i 1d w brzmieniu:

„1c. Podatnicy prowadzący księgi rachunkowe albo uproszczoną ewidencję przychodów i
kosztów są obowiązani prowadzić te księgi albo ewidencję przy użyciu programów
komputerowych oraz przesyłać, do urzędu skarbowego te księgi albo ewidencję po
zakończeniu roku podatkowego, w terminie do upływu terminu określonego dla złożenia
zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2
Ordynacji podatkowej, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich
części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji
podatkowej.
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w art. 9 ustawy o CIT

„2f. W przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną spółka
przekształcana jest obowiązana zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie
finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości na dzień poprzedzający dzień
przekształcenia, przy czym przepis art. 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio.
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„1d. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 15b, stanowią ukrytą dywidendę, jeżeli:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione
od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe
koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 z podatnikiem, przy czym przy określaniu wysokości tych
kosztów przepisy art. 11c i art. 11d stosuje się odpowiednio, lub

3) koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły
własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze
wspólnikiem (akcjonariuszem) przed utworzeniem podatnika.

1e. Przepisów ust. 1d pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku
podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych
przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku
finansowym podatnika.
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Art. 18eb. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych
odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania
przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do
wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych
niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku
podatkowym.

2. Przez produkty rozumie się rzeczy wytworzone przez podatnika.

3. Przez zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, o których mowa w ust. 1,
rozumie się odpłatne zbycie produktów do podmiotu niebędącego podmiotem powiązanym
w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4.
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4. Podatnik jest uprawiony do skorzystania z odliczenia pod warunkiem, że w okresie 2
kolejno następujących po sobie lat podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym
poniósł koszty zwiększenia przychodów, o których mowa w ust. 1, zwiększył przychody ze
sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień
roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów lub osiągnął przychody
ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub osiągnął przychody ze sprzedaży
produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

5. Przy ustalaniu spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, uwzględnia się wyłącznie
przychody, z których dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni warunku o którym
mowa w ust. 4, jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął
termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia
kwoty uprzednio odliczonej.
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7. Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze
sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup
biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych,
przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych
i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności
dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu
składania ofert innym podmiotom.



31

Nowy Ład
8. Podatnikowi, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnień podatkowych, o których
mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu
do kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze
sprzedaży produktów, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu
zwolnionego z podatku na podstawie tych przepisów.

9. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w
celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł
za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty
przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej
części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych
następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo
skorzystać z odliczenia.

10. Koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze
sprzedaży produktów podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w
jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem
dochodowym.
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Art. 18ec. 1. Podatnik będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z
zysków kapitałowych, odlicza od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 kwoty
wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do
wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych
niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym,
jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła
umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania
przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego
państwa;

2) główny przedmiot działalności spółki, o której mowa w pkt 1, jest tożsamy z
przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie
uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej
spółki nie jest działalnością finansową;

3) działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona
przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24
miesiące;
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4) w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli
podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;

5) podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 1, w
ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

2. Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną, o których mowa
w ust. 1, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w
tej spółce na:

1) obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,

2) opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,

3) podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za
granicą

 z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w
związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.

3. Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych w roku podatkowym wydatków, o
których mowa w ust. 1.
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4. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w
którym zostały nabyte udziały (akcje).

5. W przypadku zbycia przez podatnika lub przez jego następcę prawnego udziałów (akcji),
o których mowa w ust. 1, albo ich umorzenia przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia
nabycia udziałów (akcji) w spółce, podatnik albo jego następca prawny jest obowiązany w
rozliczeniu za rok podatkowy, w którym doszło do takiego zbycia lub umorzenia, zwiększyć
podstawę opodatkowania o kwotę dokonanego odliczenia.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik, lub jego następca
prawny, przed upływem 36 miesięcy, licząc od dnia nabycia udziałów (akcji), o których
mowa w ust. 1, zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie ogłoszona jego upadłość lub
zaistnieją inne, przewidziane prawem okoliczności zakończenia działalności podatnika lub
następcy prawnego.

7. Wydatki odliczone od podstawy opodatkowania zgodnie z ust. 1 podlegają zaliczeniu do
kosztów uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
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Art. 18ed. 1. Podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3, po
uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea–18ec, może być pomniejszona o
kwotę stanowiącą:

1) 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe,
skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami
prawa,

2) 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa
prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

– poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w
rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355), z zamiarem
ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania
się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
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2. Odliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w
którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym
akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

3. Przez wydatki poniesione bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej
dotyczącej akcji rozumie się wydatki związane bezpośrednio i wyłącznie z tą ofertą
poniesione w roku podatkowym, w którym dokonano pierwszą ofertę publiczną dotyczącą
akcji lub w roku poprzedzającym ten rok podatkowy, nie później niż do dnia dokonania tej
pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi
zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone, w tym od podstawy
opodatkowania podatkiem dochodowym.
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Art. 18ee. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych
może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, kwotę stanowiącą
50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

1) sportową,

2) kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej,

3) wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę

– przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu
uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

2. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty
poniesione na finansowanie:

1) klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o
sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;

2) stypendium sportowego;

3) imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3
ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2171).
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3. Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane
przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane
przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej,
organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku
sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

4. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty
poniesione na finansowanie:

1) instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3
ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej;

2) działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły
artystyczne.
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5. Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo
wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:

1) stypendia, o których mowa w:

a) art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce,

b) art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz.
695, 875 i 1086);

2) finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w
art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą
podejmującą kształcenie;

3) finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika
staże i praktyki przewidziane programem studiów;

4) sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018
r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty
praktyk;
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5) wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika
organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi
będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem
akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzonego przez
tą uczelnię.

6. Odliczenie kosztów, o których mowa w ust. 5 pkt 3–5, przysługuje pod warunkiem, że są
ponoszone na podstawie umowy zawartej przez podatnika z uczelnią.

7. Prawo do odliczenia kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność
wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, nie przysługuje podatnikowi będącemu
założycielem uczelni niepublicznej.

8. Koszty, o których mowa w ust. 1, podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi
zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania
podatkiem dochodowym.

9. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, o
których mowa w ust. 1.
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Art. 18ef. 1. Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych
może odliczyć od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wydatki na nabycie
terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu
terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie
płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do
wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku
prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników innych niż określonych w pkt
1.
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2. Podatnik, o którym mowa w ust. 1, będący małym podatnikiem, któremu w roku
podatkowym przysługuje prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art.
87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d–
6l tej ustawy:

1) przez co najmniej siedem miesięcy – w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99
ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

2) przez co najmniej 2 kwartały – w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2
i 3 ustawy o podatku od towarów i usług

– może odliczyć z tytułów, o których mowa w ust. 1, kwotę odpowiadającą 200%
poniesionych wydatków, nie więcej niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie
przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki; przepisów ust.
6 i 7 nie stosuje się.

3. Kwota odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może w roku podatkowym
przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż
przychody z zysków kapitałowych.

4. Prawo do odliczenia, o którym mowa w ust. 2 przysługuje w przypadku, gdy prawo do
otrzymania różnicy podatku, na zasadach określonych w art. 87 ust. 6d–6l ustawy o
podatku od towarów i usług, przysługuje podatnikowi lub spółce niebędącej osobą prawną,
w której podatnik jest wspólnikiem.
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5. Jeżeli w związku z poniesionymi wydatkami, o których mowa w ust. 1, podatnik ma prawo
do dokonania odliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, dokonuje odliczenia na podstawie ust.
1 albo 2.

6. Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala
płatniczego korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą
transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki, o których mowa w ust. 1,
odlicza w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z programów finansujących
zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala
płatniczego, i w roku następującym po tym roku.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatnika, który przyjmował płatności przy użyciu
terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w
którym podatnik ponownie rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala
płatniczego.
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8. Przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala
płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a–19ab ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz.
355) i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu,
dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

9. Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności
bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

10. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę
wydatku uważa się kwotę wydatku wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten
nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

11. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w
jakiejkolwiek formie.
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„Art. 24ca. 1. Podatek od spółek będących podatnikami w rozumieniu art. 3 ust. 1 oraz
podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

1) poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

2) osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych,
określony zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w
wysokości nie większej niż 1%

– wynosi 10% podstawy opodatkowania (minimalny podatek dochodowy).

2. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa w
ust. 1, nie uwzględnia się zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania
przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub
ulepszenia środków trwałych.
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3. Podstawę opodatkowania stanowi suma:

1) kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z
zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz

2) poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 w takiej części, w jakiej
koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru:

[(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%

gdzie:
P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których
dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
Po –oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,
K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art.
15c ust. 1,
Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w
roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
Kfd – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty
finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art.
15c ust. 1, oraz
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3) wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach
podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w
zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,
oraz

4) kosztów:

a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym
charakterze,

b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw
lub wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4–7,

c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż
udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym w ramach
zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych oraz świadczeń o
podobnym charakterze

– poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych w rozumieniu
art. 11a ust. 1 pkt 4 lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2, w
części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę
obliczoną według następującego wzoru:
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[(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%

gdzie:
P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których
dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
Po –oznacza przychody o charakterze odsetkowym w rozumieniu art. 15c ust. 13,
K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art.
15c ust. 1,
Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, o których mowa w art. 16a–16m, zaliczone w
roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,
O – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów odsetki, bez
pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.

4. Do przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, przepis art. 7 ust. 3
stosuje się odpowiednio.

5. Przez przychody i koszty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4, rozumie się również
przychody i koszty przypisane podatnikowi zgodnie z art. 5.

6. Przy wyliczaniu nadwyżki kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, przepisy art. 15c
ust. 8–11 stosuje się.
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7. Za koszty poniesione pośrednio na rzecz podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 4,
uważa się koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust.
1 pkt 3 z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właścicielem należności z tytułów, o których
mowa w ust. 3 pkt 4, lub jej części jest podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4
z podatnikiem lub podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
lub w kraju wymienionym w przepisach wydanych na podstawie art. 11j ust. 2.

8. Jeżeli rok podatkowy podatnika jest dłuższy albo krótszy niż 12 miesięcy, kwotę 3 000
000 zł, o której mowa w ust. 3 pkt 4, oblicza się, mnożąc kwotę 250 000 zł przez liczbę
rozpoczętych miesięcy roku podatkowego podatnika.

9. Przepisu ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do:

1) kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług;

2) usług ubezpieczenia świadczonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16
pkt 6 i 7;

3) gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 15c ust. 16
pkt 1–3, 6 i 7.
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10. Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o:

1) wartość odliczeń zmniejszających w roku podatkowym podstawę opodatkowania, o
której mowa w art. 18, z wyłączeniem pomniejszeń, o których mowa w art. 18f, przy czym
art. 27 ust. 4a stosuje się odpowiednio;

2) wartość dochodów, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a, u podatnika, który w roku podatkowym
korzysta ze zwolnień podatkowych, o których mowa w tych przepisach.

11. Podatnicy obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego są obowiązani w
zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wykazać podstawę opodatkowania,
pomniejszenia, o których mowa w ust. 10, i kwotę minimalnego podatku dochodowego.

12. Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza
się od podatku obliczonego zgodnie z art. 19. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym
mowa w art. 27 ust. 1, za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące
bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.
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13. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników:

1) w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po
sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;

2) będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;

3) jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do
przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok
podatkowy;

4) których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i
jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w
funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków
w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem
do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub
innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.
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Składka zdrowotna w działalności-
podatek liniowy

• W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem stawki 19% podatku
liniowego, składka zdrowotna będzie obliczana jako 4,9% od dochodu z działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów PIT, jednak nie mniej niż 9% minimalnego
wynagrodzenia czyli ok. 270 zł.

• Dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między
osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy PIT, a poniesionymi kosztami
uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy PIT, pomniejszony o kwotę
opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – bez różnic
remanentowych!

• Przy IP BOX na liniowym te same zasady!



53

Składka zdrowotna w działalności –
skala podatkowa

W przypadku podatników rozliczających się z zastosowaniem skali podatkowej, składka
zdrowotna będzie obliczana jako 9% od dochodu również rozumianego jako przychody z
działalności gospodarczej pomniejszone o koszty podatkowe i składki „społeczne”.

W grę wchodzę wszystkie dochody z działalności gospodarczej, w tym m. in. z tytułu
sprzedaży samochodów, różnic remanentowych itp.
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Składka zdrowotna

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

Składa zdrowotna przy opodatkowaniu według skali podatkowej, podatkiem liniowym alb  
kartą podatkową:
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Składka zdrowotna w działalności –
obliczanie

Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu osoba wpłaca składkę na ubezpieczenie
zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, za który opłacana jest składka, ustalony w następujący sposób:

• dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu to różnica między osiągniętymi
przychodami a poniesionymi kosztami uzyskania przychodów zgodnie z ustawą o
podatku dochodowym od osób fizycznych

• ten dochód pomniejsza się o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały zaliczone do
kosztów uzyskania przychodów

• dochód za kolejne miesiące ustala się narastająco, jako różnicę między sumą
przychodów osiągniętych od początku roku i sumą kosztów uzyskania przychodów w
rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poniesionych od
początku roku,

• tak ustalony dochód pomniejsza się o sumę dochodów za miesiące poprzedzające i o
różnicę między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i
wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek odliczonych w poprzednich
miesiącach.
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Składka zdrowotna w działalności –
obliczanie

Podstawa wymiaru składki w nowej wysokości obowiązuje od 1 lutego danego roku do 31
stycznia roku następnego, zwanego dalej „rokiem składkowym” – styczeń 2022 r. podstawa
ta co wcześniej, ale brak odliczenia od PIT!

W przypadku, gdy podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w danym
miesiącu jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
pierwszego stycznia danego roku, podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
za ten miesiąc stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu
pierwszego stycznia danego roku.
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Składka zdrowotna w działalności –
obliczanie

Do 20 dnia miesiąca będzie czas na złożenie deklaracji ZUS DRA dla podmiotów innych niż
osoby prawne – co z formą kwartalną PIT i zaliczkami uproszczonymi?

Osoby prawne (spółki z o.o., akcyjne, etc.) będą rozliczały ZUS DRA do 15 dnia po
rozliczanym miesiącu.

Osoby współpracujące, wspólnicy spółek komandytowych, jednoosobowych spółek
kapitałowych – podstawa to 9% przeciętnego wynagrodzenia czyli realnie ponad 500 zł
miesięcznie!

Zwrot nadpłaconych składek NFZ na wniosek złożony w ciągu miesiąca od upływu terminu
na roczne rozliczenie – po tym terminie bez rozpatrzenia!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu nadpłaconej kwoty, po złożeniu
wniosku, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu terminu do złożenia
zeznania PIT za rok poprzedni.

Współpraca KAS i ZUS w zakresie wymiany danych!

W przypadku gdy ubezpieczony nie przekaże informacji o miesięcznym przychodzie lub
dochodzie z działalności gospodarczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala z urzędu
za ten miesiąc podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie
minimalnego wynagrodzenia!
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Składka zdrowotna w działalności –
obliczanie

Jeżeli przedsiębiorca przez cały poprzedni rok kalendarzowy prowadził działalność
gospodarczą, z której przychody były opodatkowane:

• według skali podatkowej

• podatkiem liniowym

• podatkiem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub

• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

może przy określaniu miesięcznej składki zdrowotnej przyjąć kwotę przychodów
uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszoną o kwotę opłaconych w
poprzednim roku kalendarzowym składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe (jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub
odliczone od dochodu).

Tak ustaloną miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
ubezpieczony stosuje przez cały rok kalendarzowy.

Po zakończeniu roku kalendarzowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą
opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ma obowiązek wpłacić
różnicę pomiędzy sumą wpłaconych składek za poszczególne miesiące roku
kalendarzowego, a składką roczną ustaloną w oparciu o roczną podstawę wymiaru składki.
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Składka zdrowotna w działalności –
ryczałt

U przedsiębiorców rozliczających swoje przychody ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych składka wyniesie 9% określonej podstawy.

• przy przychodach rocznych do 60 tys. zł podstawa wyniesie 60% przeciętnego
wynagrodzenia - składka wyniesie 9% tej podstawy, 324 zł miesięcznie

• przy przychodach rocznych od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100%
przeciętnego wynagrodzenia - składka wyniesie 540 zł miesięcznie

• przy przychodach rocznych ponad 300 tys. zł podstawa wyniesie 180% przeciętnego
wynagrodzenia - składka wyniesie 972 zł miesięcznie.

Od dochodu (przychodu) będziemy odejmować tzw. „ZUS-y społeczne” jeżeli nie zostały
zaliczone do kosztów podatkowych.

Przy karcie podatkowej składka będzie wynosić 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli ok.
270 zł miesięcznie
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Składka zdrowotna przy kilku 
działalnościach

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi więcej niż jedną pozarolniczą działalność gospodarczą
opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowy albo podatkiem z
kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), składka na ubezpieczenie
zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.

W przypadku prowadzenia więcej niż jednej pozarolniczej działalności gospodarczej
opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, żeby ustalić limit
przychodów warunkujących wysokość składki, przyjmuje się sumę przychodów z tych
działalności.

Przedsiębiorca na żądanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek przekazać
informację i przedstawić dokumenty potwierdzające stosowaną formę opodatkowania oraz
wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę
wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
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Kilka tytułów do objęcia składką 
zdrowotną

Umowa o pracę, emerytura oraz pozarolnicza działalność gospodarcza, stanowią odrębne
tytuły do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeżeli ubezpieczony ma więcej niż jeden tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, czyli
na przykład prowadzi firmę na emeryturze albo prowadzi firmę jednocześnie pracując na
etacie, to będzie opłacać:

• składkę zdrowotną z tytułu umowy o pracę lub emerytury - w wysokości 9% podstawy
wymiaru składki oraz

• składkę zdrowotną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - w wysokości i od
podstawy wymiaru składki przewidzianej dla tej formy opodatkowania, którą stosuje w
działalności gospodarczej.

Emeryt może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności
gospodarczej, jeżeli:

• jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2022 roku będzie to 3010 zł) oraz

• przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty
najniższej emerytury (od 1 marca 2021 roku jest to kwota 1250,88 zł) lub podatek
opłacany jest w formie karty podatkowej.
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Kilka tytułów do objęcia składką 
zdrowotną

Pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności
gospodarczej, jeżeli:

• jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku
będzie to 3010 zł) oraz

• jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, oraz

• opłaca od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
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Powołanie a składka zdrowotna
Do kręgu podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu będą
włączone „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu
pobierają wynagrodzenie”.

W efekcie członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych wynagradzani
na podstawie uchwał dalej nie będą podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym, jednak zostaną zobowiązani do odprowadzania 9% składki zdrowotnej, której
podstawą wymiaru będzie wysokość wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

Płatnikiem składek NFZ ma być spółka.

Nie będzie objęcia ubezpieczeniami społecznymi ww. osób.

Co z nieodpłatnym zarządem?
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PIT – zmiany w skali podatkowej
Z 85.528 PLN do 120.000 PLN rocznie wzrasta próg podatkowy po przekroczeniu którego
podatnik opodatkowany skalą podatkową będzie rozliczał podatek w stawce 32%, a nie
17%.

Nowa kwota wolna będzie wynosić dla wszystkich (na skali podatkowej) 30.000 PLN
rocznie. Będzie obowiązywał tutaj mechanizm kwoty zmniejszającej podatek 5.100 PLN w
skali roku.

Kwota wolna będzie przy skali podatkowej stała i nie będzie degresywna jak jest do końca
roku 2021 r.

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł. Zmiana ta z kolei wpłynie na kwotę
zmniejszającą podatek. Obecnie jest to 43,76 zł, czyli 1/12 z 525,12 zł, a po zmianach
będzie to 425,00 zł (30 000 x 17% = 5100 zł / 12 = 425,00 zł). Co ciekawe, kwota
zmniejszająca podatek ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu
podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%.
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PIT – zmiany w skali podatkowej

Podstawa obliczenia podatku w 

złotych

Podatek wynosi

ponad do

120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł
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PIT – ulgi w ramach skali podatkowej
Opodatkowanie na zasadach ogólnych uprawnia do korzystania z wielu ulg i odliczeń
podatkowych. W szczególności są to:

• ulga na dziecko
• ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej

działalności gospodarcze, czyli ulgi dla klasy średniej
• odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
• ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników
• ulgi na prototyp
• ulgi na robotyzację
• ulgi na ekspansję lub rozwój
• ulgi na konsolidację
• ulgi na nabycie terminala płatniczego
• ulgi na działalność badawczo-rozwojową
• ulgi IP BOX
• odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
• odliczenie darowizn na cele kultu religijnego oraz na rzecz działalności sportowej,

kulturalnej, wspierającej szkolnictwo wyższe i naukę
• ulgi rehabilitacyjnej
• ulgi internetowej
• ulgi termomodernizacyjnej
• ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej
• ulga z tytułu krwiodawstwa.
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PIT – ulga dla klasy średniej
Zgodnie z nowododanym art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, w rozliczeniu za rok 2022 będzie można pomniejszyć dochód o dodatkową
kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej (jeżeli przepisy się nie zmienią, możliwość taka będzie również w
latach następnych).

Podatnicy uzyskujący inne rodzaje przychodów nie będą mieli prawa do omawianej
preferencji podatkowej.
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PIT – ulga dla klasy średniej
Kwota ulgi dla pracowników lub przedsiębiorców na skali podatkowej będzie wynosić:

(A x 6,68 proc. – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i
nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35 proc.) + 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 skalą podatkową przychodów ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu
roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty
prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia
społeczne.

Kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym
przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. W kwocie tych
przychodów będą także uwzględniane przychody pomniejszane o 50% koszty uzyskania
przychodów z tytułu korzystania przez pracowników-twórców z praw autorskich i artystów
wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami
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PIT – ulga dla klasy średniej
Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości
wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2, o kwotę ulgi dla
pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości obliczonej według wzoru:

(A x 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i
nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty
11 141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają
opodatkowaniu zgodnie z art. 27.
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PIT – ulga dla klasy średniej
Przykład

Pracownica zarabia 6000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x 6,68% –
380,50 zł) ÷ 0,17, czyli będzie ona wynosiła 119,41 zł. Płatnik pomniejszy dochód o tę
kwotę.

Pracownik zarabia 10 000 zł brutto, kwotę ulgi należy wyliczyć według wzoru (A x (–7,35%)
+ 819,08 zł) ÷ 0,17, a więc wyniesie ona 494,58 zł. Kwotę ulgi trzeba będzie również
odliczyć od dochodu (gdzie dochód to przychód po odliczeniu kosztów uzyskania
przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne).
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PIT – ulga dla klasy średniej
Z przepisów wynika, że prawo do ulgi i jej wysokość zależy od sumy przychodów ze
stosunku pracy i działalności gospodarczej. Ustawodawca wyraźnie przy tym wskazał, że
kwota ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej jest stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym
przychodów obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w art. 26 ust. 4a u.p.d.o.f. wynosi co
najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Przykład

Podatnik osiąga równolegle przychody ze stosunku pracy i działalności gospodarczej
(wybrał skalę podatkową). Roczne przychody ze stosunku pracy wynoszą 50 000 zł, a z
działalności gospodarczej 90.000 zł. Skoro zatem suma przychodów przekracza 133 692 zł,
podatnik nie ma prawa do ulgi dla klasy średniej.
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PIT – ulga dla klasy średniej
Jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę
ulgi dla pracowników, płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie
dla każdego roku podatkowego.
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PIT – wynagrodzenie po zmianach
Wyliczenie wynagrodzeń z ujęciem zmian podatkowych będzie się nieco różnić. Przede
wszystkim zmienia się kwota ulgi podatkowej z 43,76 zł na 425 zł. Kolejną ważną kwestią
pozostaje brak odliczenia składki zdrowotnej.

Przykład

Założenia:
• osoba zatrudniona na umowę o pracę
• powyżej 26. roku życia
• brak PPK
• pracuje w miejscu zamieszkania

Lista płac 2021 r.

• Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
• Podstawa składki społecznej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
• Składka zdrowotna do odliczenia: 8629 zł x 7,75 % = 668,75 zł
• Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
• Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) = 8379 zł
• Zaliczka na podatek: 8379 zł x 17% = 1424,43 zł – 43,76 zł (ulga podatkowa) = 1380,67

zł – 668,75 zł (składka zdrowotna 7,75%) = 712 zł
• Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna

9%) – 712 zł (zaliczka na podatek) = 7140,39 zł
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PIT – wynagrodzenie po zmianach
Lista płac po zmianach

• Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
• Podstawa składki społecznej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
• Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
• Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
• Ulga podatkowa dla klasy średniej przychód powyżej 8549 zł, więc liczymy według

wzoru:
• (przychód x (– 7,35%) + 819, 08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł =

84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
• Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,58

(ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł
• Zaliczka na podatek: 7884 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 915 zł
• Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna

9%) – 915 zł (zaliczka na podatek) = 6937,39 zł
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PIT – wynagrodzenie po zmianach
Przykład

Założenia:
• osoba zatrudniona na umowę o pracę
• powyżej 26. roku życia
• brak PPK
• pracuje w miejscu zamieszkania
• nastąpiło przekroczenie składek emerytalno-rentowych

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto

• Podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% (tylko chorobowa, czyli 245 zł) = 9755
zł

• Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
• Składka zdrowotna: 9755 zł x 9% = 877,95 zł
• Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
• (przychód x (–7,35%) + 819, 08 zł) / 0, czyli 10 000 x 7,35%= – 735 + 819,08 zł = 84,08

zł / 0,17 = 494,58 zł
• Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 9755 zł – 250 zł (KUP) – 494,58

(ulga podatkowa dla klasy średniej) = 9010 zł
• Zaliczka na podatek: 9010 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = 1107 zł
• Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 245 zł (składki społeczne) – 877,95 zł (zdrowotna 9%)

– 1107 zł (zaliczka na podatek) = 7770,05 zł
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PIT – wynagrodzenie po zmianach
Przykład

Założenia:

• osoba zatrudniona na umowę o pracę
• powyżej 26. roku życia
• brak PPK
• pracuje w miejscu zamieszkania
• nastąpiło przekroczenie progu podatkowego

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto
• Podstawa składki społecznej: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł
• Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK
• Składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł
• Ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru:
• (przychód x (– 7,35%) + 819, 08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł =

84,08 zł / 0,17 = 494,58 zł
• Podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,58 zł

(ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł
• Zaliczka na podatek: 7884 zł x 32% – 425 zł (ulga podatkowa) = 2098 zł
• Wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna

9%) – 2098 zł (zaliczka na podatek) = 5754,39 zł
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Kwota ulgi dla klasy średniej i
podatku dochodowego w
ujęciu rocznym (1)

Kwota brutto przychodu 
(rocznie)

Roczna kwota ulgi
dla klasy
średniej

Obniżenie rocznego 
podatku
dochodowego

68 412,00 23,07 4,00
69 600,00 489,88 83,00
72 000,00 1 432,94 244,00
75 000,00 2 611,76 444,00
78 000,00 3 790,59 644,00
81 000,00 4 969,41 845,00
84 000,00 6 148,24 1 045,00
87 000,00 7 327,06 1 246,00
90 000,00 8 505,88 1 446,00
93 000,00 9 684,71 1 646,00
96 000,00 10 863,53 1 847,00
99 000,00 12 042,35 2 047,00
102 588,00 13 452,23 2 287,00
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Kwota ulgi dla klasy średniej i
podatku dochodowego w
ujęciu rocznym (2)

Kwota brutto przychodu 
(rocznie)

Roczna kwota ulgi
dla klasy
średniej

Obniżenie rocznego 
podatku
dochodowego

102 600,00 13 458,24 2 288,00
105 000,00 12 420,59 2 112,00
108 000,00 11 123,53 1 891,00
111 000,00 9 826,47 1 670,00
114 000,00 8 529,41 1 450,00
117 000,00 7 232,35 1 229,00
120 000,00 5 935,29 1 009,00
123 000,00 4 638,24 788,00
126 000,00 3 341,18 568,00
129 000,00 2 044,12 347,00
132 000,00 747,06 127,00
133 692,00 15,52 3,00



Ulga dla klasy średniej (rocznie)
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PIT – ryczałt
Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty
przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń.

W rozliczeniu podatkowym nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu
obliczenie podatku jest o wiele prostsze niż na zasadach ogólnych. Dlatego też ryczałt
może być opłacalny dla przedsiębiorców, którzy nie ponoszą wysokich wydatków
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na wniosek podatnika opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podlegają przychody:

• z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej
• z tytułu rolniczego handlu detalicznego.
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PIT – ryczałt
Od 2023 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą obligatoryjnie
opodatkowane przychody uzyskiwane z tytułu najmu prywatnego, czyli najmu
prowadzonego poza działalnością gospodarczą.

W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych podatnik:

• nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem
• nie skorzysta z ulgi na dziecko dla samotnego rodzica.

Ryczałt pozwala prowadzić uproszczoną księgowość (ewidencję przychodów), a stawki
podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do nawet 17%.
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PIT – ryczałt
Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

• osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
• przedsiębiorstwa w spadku
• spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
• spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku
• spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
• których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro,

obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na
pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Ważne! Do limitu 2 mln euro nie wlicza się kwot, o które podatnik zmniejszył lub zwiększył
przychody i dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.
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Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać także rolnicy dokonujący
sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą zarówno samodzielnie, jak i w formie
spółki, to limit przychodów za poprzedni rok odnosi się odrębnie do każdej z tych
działalności. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej przekroczą się limit
2 mln euro, nie pozbawia możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

W przypadku, gdy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych dokonuje „przedsiębiorstwo w spadku”, limit przychodów ustala się na
podstawie sumy przychodów osiągniętych przez zmarłego przedsiębiorcę i
„przedsiębiorstwo w spadku”.
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Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku
podatkowym mogą również wybrać podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności.
W takim przypadku opodatkowanie ryczałtem stosuje się od dnia uzyskania pierwszego
przychodu.

Nie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej:

• całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności
• zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika
• powstanie przedsiębiorstwa w spadku.



85

PIT – ryczałt
Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zostały wyłączone
niektóre rodzaje działalności.

Ponadto ryczałtem nie mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy dokonali reorganizacji
prawnej swojej działalności, ani przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego
pracodawcy.

Z ryczałtu nie mogą korzystać osoby, które:

• opłacają w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej
• korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
• osiągają w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki
• osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży

wartości dewizowych
• osiągają w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i

akcesoriami do pojazdów mechanicznych
• wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym – z wyjątkiem wytwarzania

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
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Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać
osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej, pod
warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 2 mln euro. Limit osiągniętych
przychodów jest weryfikowany wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych
w poprzednim roku.

Dodatkowo z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie
skorzysta podatnik w roku podatkowym, w którym podejmuje działalność po zmianie:

• z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z
małżonkiem

• z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną
przez jednego lub każdego z małżonków

• z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność
prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

• jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej
działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt
będzie można wybrać dopiero w kolejnym roku podatkowym.
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Jeżeli podatnik chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
należy skierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze
opodatkowania ryczałtem:

• do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód
z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym

• do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć:

• w urzędzie skarbowym
• we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.
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Jeżeli podatnik chce wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
należy skierować do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze
opodatkowania ryczałtem:

• do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód
z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym

• do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem można złożyć:

• w urzędzie skarbowym
• we wniosku o aktualizację wpisu do CEIDG.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej i spółki
jawnej oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze
wspólników spółki.

Warunkiem opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
osiągniętych za pośrednictwem spółki jawnej czy spółki cywilnej jest wybór tej formy
opodatkowania przez wszystkich wspólników.
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W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od
wykonywanej działalności i waha się od 2% do 17%.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1) 17%w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów

Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą
wykonywaną osobiście (czyli bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z
istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz
innych umów o podobnym charakterze) przez: tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców
prawnych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów
oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów
ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów
papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych i
rzeczników patentowych.
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2) 15% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

• reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
• pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich (PKWiU

45.40.40.0)
• pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1)
• magazynowania i przechowywania cieczy i gazów (PKWiU 52.10.12.0)
• magazynowania i przechowywania towarów w strefach wolnocłowych (PKWiU ex

52.10.19.0), parkingowych (PKWiU 52.21.24.0), obsługi centrali wzywania radio-taxi
(PKWiU ex 52.21.29.0), pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych (PKWiU ex
52.22.13.0), pilotowania na wodach śródlądowych (PKWiU ex 52.22.14.0)

• związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach (na przykład
adresowych, telefonicznych) (PKWiU 58.12.40.0)

• związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
• kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90)
• reklamowych, usług badania rynku i opinii publicznej (PKWiU dział 73).
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3) 14% przychodów ze świadczenia usług:

• w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86)
• architektonicznych i inżynierskich, usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71)
• w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

4) 12% przychodów ze świadczenia usług:

• związanych z wydawaniem:
• pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier

komputerowych w trybie on-line
• pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1)
• pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2)
• oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3), z

wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line
• związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),

związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem „Oryginały
oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w
zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania
(PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi
(PKWiU 62.03.1).
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5) 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na
własny rachunek (PKWiU 68.10.1).

6) 8,5%przychodów do kwoty 100 tys. zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę
100 tys. zł z tytułu:

• przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów
o podobnym charakterze (te stawki znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do
przychodów osiąganych w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej
działalności)

• świadczenia usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU dział 55)
• świadczenia usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych

(PKWiU 68.20.1)
• wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU dział 72)
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• wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy (PKWiU

77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) bez
kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0),
środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych
(bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0), motocykli, przyczep
kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0),
własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych
prawem autorskim (PKWiU 77.40)

• świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem (PKWiU dział 87).

Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których obowiązuje
stawka 8,5%, zaś po przekroczeniu limitu 100 tys. zł – stawka 12,5%.
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5) 8,5%:

a) przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności
gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z
zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8,
b) przychodów ze świadczenia usług związanych ze zwalczaniem pożarów i
zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0),
c) przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji (PKWiU dział 85), innych niż
świadczone w ramach wolnych zawodów,
d) przychodów ze świadczenia usług związanych z działalnością bibliotek, archiwów,
muzeów oraz pozostałych usług w zakresie kultury (PKWiU dział 91),
e) przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z
materiału powierzonego przez zamawiającego,
f) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu,
g) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy,
h) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym;
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6) 5,5%:

a) przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów
ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
b) prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych
biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych,
żetonów i kart magnetycznych do automatów,
c) przychodów, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym;

7) 3,0% przychodów:
a) z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o
zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
b) z działalności usługowej w zakresie handlu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,
c) ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0),
d) z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych
surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz
prezerw z ryb i innych surowców z połowów,
e) o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,
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f) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w
pozarolniczej działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej
działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po
miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie
upłynęło sześć lat, będących:

– środkami trwałymi podlegającymi ujęciu w wykazie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych,

– składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym,
z wyłączeniem składników, których wartość początkowa, ustalona zgodnie z art. 22g ustawy
o podatku dochodowym, nie przekracza 1500 zł,

– składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy rokowi
lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i
prawnych,

g) z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku przedsiębiorstwa w spadku;



97

PIT – ryczałt
10) 2%w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych
pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż
przemysłowy.

Jeżeli podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi
działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami, ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju
działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób
umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności.
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Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody
z:

• działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
• działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych
• działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej osób fizycznych
• przedsiębiorstwa w spadku
• spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty należne, przysługujące
przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą – nawet
jeśli nie zostały faktycznie otrzymane – po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,
udzielonych bonifikat i skont (obniżenia ceny wynikające z zapłaty za towar przed
terminem).

W uproszczeniu: przychodem z działalności gospodarczej będzie wszystko to, co firma
otrzymała bądź powinna otrzymać od swoich kontrahentów za usługi wykonane na ich
rzecz bądź za dostarczone towary.
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Niektóre przychody nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych. Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
zostały zwolnione między innymi:

• przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku ruchomego, takiego jak muzeum czy
biblioteka

• odszkodowania za szkody w środku trwałym – z wyłączeniem samochodów osobowych
– w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim
następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we
własnym zakresie środka trwałego

• przychody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych
położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na
wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba
wynajmowanych pokoi nie przekracza 5

• świadczenia otrzymane w ramach działań aktywizacyjnych, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

• jednorazowe środki otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej
• dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych

w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich (SAPARD)
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• oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy
podatku od towarów i usług

• wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób
zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i
darowizn.
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• oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań

podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy
podatku od towarów i usług

• wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób
zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i
darowizn.

Osiągnięty przychód może być pomniejszony między innymi o:

• straty podatkowe z lat ubiegłych
• składki na ubezpieczenie społeczne (które nie zostały odliczone od dochodu lub

zaliczone w koszty uzyskania przychodów, gdy jesteś również podatnikiem podatku
dochodowego od osób fizycznych)

• wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
• wydatki na cele rehabilitacyjne
• wydatki na internet do kwoty 760 zł w danym roku
• darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego i cele kształcenia

zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe
• ulgę z tytułu krwiodawstwa
• wydatki poniesione na termomodernizację
• ulgę na zabytki.
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Istotną zmianą z punktu widzenia właścicieli mieszkań i innych składników majątkowych
jest także konieczność opodatkowania najmu prywatnego ryczałtem. Od 2023 r. najem
prywatny (tj. dokonywany poza działalnością gospodarczą) nie będzie mógł być już
rozliczany na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej). Jego rozliczanie będzie
możliwe wyłącznie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiana zakłada, że wszystkie przychody związane z najmem i dzierżawą będą
opodatkowane ryczałtem, a stawki podatkowe pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj.
8,5% podatku od przychodów poniżej 100 tys. zł oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.

W wyniku wprowadzonych zmian, zgodnie z zasadami opodatkowania ryczałtem,
właściciele mieszkań i innych składników majątku nie będą też mogli odpisać od podatku
kosztów remontów czy innych wydatków związanych z utrzymaniem swoich aktywów.
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PIT – zryczałtowany przychód z 
tytułu korzystania do celów 

prywatnych z pojazdów 
samochodowych

Dla pracowników używających prywatnie samochodów służbowych zmienią się zasady
rozliczania miesięcznego ryczałtu (do PIT i ZUS)

250 zł miesięcznie – dla samochodów:

• o mocy silnika do 60 kW,

• stanowiących pojazd elektryczny w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych lub pojazd napędzany wodorem w
rozumieniu art. 2 pkt 15 tej ustawy;

400 zł miesięcznie – dla samochodów innych niż wymienione powyżej
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PIT – ryczałt oraz karta podatkowa

Polski Ład wprowadza zmiany dla osób płacących ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych i kartę podatkową. W szczególności zmiany te polegać będą na:

obniżeniu stawek ryczałtu

• dla osób świadczących usługi w zakresie opieki zdrowotnej, architektury, analiz
technicznych – stawka ryczałtu wyniesie 14%,

• dla osób świadczących usługi w obszarze IT (np. wydawanie pakietów gier
komputerowych, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi) -
stawka ryczałtu będzie wynosić 12%

uniemożliwieniu stosowania opodatkowania w formie karty podatkowej dla nowych
podatników – zachowanie praw nabytych!

wyłączeniu z karty podatkowej świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego w
ramach wolnych zawodów wykonujących działalność „na rzecz osób prawnych oraz
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób
fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej”



105

Zwolnienie z VAT usług sportowych

Art. 43 ust. 1 ustawy o VAT

Zwalnia się:

32) usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby
sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod
warunkiem że:

a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania
fizycznego i uczestniczenia w nim,

b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w
wychowaniu fizycznym

- z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-
promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków
przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania
związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu
sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;
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Zwolnienie z podatku VAT opłaty wpisowej i opłaty za uczestnictwo w zawodach piłkarskich
wraz ze świadczeniami akcesoryjnymi polegającymi na zakwaterowaniu i wyżywieniu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2021 r., sygn. I FSK 1341/20

1. Trudno o ściślej związaną ze sportem i wychowaniem fizycznym czynność niż
współzawodnictwo w meczu piłki nożnej w ramach turnieju. Opłata wpisowa pobierana jest
w takim przypadku w związku z działalnością stricte sportową. Niewątpliwie zawody
sportowe stanowią zwieńczenie długotrwałego procesu treningowego, a samo
uczestniczenie w zawodach sportowych jest aktywnością sportową. Opłata wpisowa
umożliwia zatem osobom, które ją uiszczają, wzięcie udziału w zawodach, to jest
wykonywanie aktywności fizycznej według określonych w danej dziedzinie sportowej zasad
w celu wygrania rywalizacji z innymi zawodnikami. Nie jest to zatem tożsame z opłatą za
wstęp na imprezę sportową, która uprawnia do jej obserwowania, a nie wystąpienia w roli
zawodnika. Okoliczność, że z przyczyn oczywistych zawodnik musi znaleźć się w miejscu
organizowania zawodów (przebywać w obrębie przestrzeni wydzielonej dla odbycia
zawodów) nie oznacza, że uiszczona przez niego opłata startowa jest opłatą za wstęp na
imprezę sportową w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług oraz art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Należy
zaznaczyć, że nie jest istotne to, czy opłacenie wstępu ma gwarantować zachowania
aktywne czy pasywne, ale to, że zawodnik "wstępuje" na imprezę celem uprawiania sportu.

2. Rozegranie meczu piłkarskiego mieści się w pojęciu usług związanych z rekreacją i
sportem i korzystać będzie ze zwolnienia z podatku VAT.
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Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy organizacji odpłatnych
zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci w przedszkolach.

Interpretacja indywidualna z dnia 25 marca 2022 r., sygn. 0112-KDIL1-
1.4012.53.2022.1.JKU

Biorąc zatem pod uwagę powyższe oraz to, że Wnioskodawca w złożonym wniosku
wskazał, że:

- jest klubem sportowym nienastawionym na osiąganie zysków, którego celem statutowym
jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu;

- usługi sportowe są świadczone tylko i wyłącznie na rzecz osób (dzieci) uprawiających
sport i są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu i wychowania fizycznego
oraz uczestniczenia w nim;

- za opisane powyżej działania Wnioskodawca będzie pobierać opłaty;

- Stowarzyszenie nie jest nastawione na systematyczne osiąganie ani na podział zysków z
działalności sportowej, a w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ewentualna
(niesystematyczna) nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na
prowadzenie działalności statutowej pożytku publicznego, czyli na realizację celów
statutowych, a zatem między innymi na kontynuację i doskonalenie usług sportowych oraz
rozwój i upowszechnianie sportu, do których zostało ono powołane;
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- działalność Stowarzyszenia nie obejmuje usług związanych z działalnością marketingową
oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia
statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania
związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu
sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;

świadczone przez Wnioskodawcę usługi w zakresie odpłatnej organizacji zajęć sportowych
z piłki nożnej dla dzieci w przedszkolach – stanowią usługi ściśle związane ze sportem.

W tym stanie rzeczy, wobec spełnienia przesłanek podmiotowych, jak też przedmiotowych
wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 lit. a-c ustawy, do świadczonych przez
Stowarzyszenie usług polegających na organizacji zajęć sportowych z piłki nożnej dla dzieci
w przedszkolach – zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku przewidziane we
wskazanym wyżej przepisie, gdyż usługi te ściśle związane ze sportem lub wychowaniem
fizycznym są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w
wychowaniu fizycznym przez Wnioskodawcę (klub sportowy), który – jak wskazano – nie
jest nastawiony na osiąganie zysków.

Podsumowując, świadczenie przez Wnioskodawcę odpłatnych usług organizacji zajęć
sportowych z piłki nożnej dla dzieci w przedszkolach będzie mogło skorzystać ze zwolnienia
na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.
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Zwolnienie od podatku usług organizowania kursów jazdy konnej, zajęć z rekreacji dla
indywidualnych klientów i grup jak obozy jeździeckie

Interpretacja indywidualna z dnia 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-
1.4012.867.2020.1.MG

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, które są ściśle związane ze sportem oraz
wychowaniem fizycznym po przez:

• organizację kursów jazdy konnej, zajęć z rekreacji dla indywidualnych klientów i grup jak
obozy jeździeckie dla szkół, uczelni i hipoterapii,

• organizację imprez i zawodów sportowych oraz udział w imprezach i zawodach
sportowych organizowanych przez inne organizacje,

• zainicjowanie oraz prowadzenia różnego typu szkoleń, kursów, seminariów
podnoszących kwalifikacje oraz osób zrzeszonych w stowarzyszeniu,

• prowadzenie działań dla popularyzacji sportu, w tym jeździeckiego w regionie,
• nawiązywanie kontaktów i przystąpienie do podobnych stowarzyszeń za granicą,
• współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w

zakresie objętym celami stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z
osobami fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami stowarzyszenia.

• stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania kultury fizycznej i sportu gromadząc
fundusze, specjalistyczny sprzęt oraz tworząc bazę do ich uprawiania.

.
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Odnosząc zatem przywołane wyżej przepisy prawa do przedstawionych okoliczności
sprawy, wskazać należy, że do usług organizowania przez Wnioskodawcę, będącego
klubem sportowym, kursów jazdy konnej, zajęć z rekreacji dla indywidualnych klientów i
grup jak obozy jeździeckie dla szkół, uczelni, ściśle związane ze sportem i wychowaniem
fizycznym, które są celami statutowymi stowarzyszenia i są świadczone na rzecz osób
uprawiających sport i uczestniczących w wychowaniu fizycznym, ma zastosowanie
zwolnienie wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy, bowiem Wnioskodawca
spełnia zarówno przesłankę podmiotową jak i przesłanki przedmiotowe, o których mowa w
tym przepisie.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
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Zakres podmiotowy zwolnienia z podatku VAT usług sportowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2021 r., sygn. I FSK 2164/18

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w
związku z art. 132 ust. 1 pkt m) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten
sposób, że zwolnieniem od podatku VAT określonym w tym przepisie objęte są nie tylko
usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby
sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również
tego typu usługi świadczone przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku.
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W sytuacji gdy w art. 43 ust. 1 pkt 32 VATU ograniczono zwolnienie od podatku jedynie do
usług świadczonych przez podmioty działające wyłącznie w formie klubu sportowego,
związku sportowego lub związku stowarzyszeń i innych osób prawnych, uznać należało, iż
wykroczono poza zakres swobodnego uznania w kształtowaniu przedmiotowego
zwolnienia.

Jak słusznie uznał NSA w wyroku z 5 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 385/20 (publ. CBOSA),
powyższe zawężanie zakresu podmiotowego zwolnienia nie znajduje oparcia w art. 132 ust.
1 lit. m) dyrektywy VAT, który stanowi o zwolnieniu świadczenia "niektórych usług ściśle
związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym", a odwołanie to odnosi się jedynie do
przedmiotu zwolnienia, jakim są usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem
fizycznym, bowiem zwrot "niektóre usługi" nie jest tożsamy ze zwrotem "usługi świadczone
przez niektóre podmioty".
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Zakres podmiotowy zwolnienia z podatku VAT usług sportowych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2021 r., sygn. I FSK 2164/18

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w
związku z art. 132 ust. 1 pkt m) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w
sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten
sposób, że zwolnieniem od podatku VAT określonym w tym przepisie objęte są nie tylko
usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby
sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których
celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, ale również
tego typu usługi świadczone przez inne podmioty nienastawione na osiąganie zysku.
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Odliczenie VAT
Art. 86 ustawy o VAT

1. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności
opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art.
114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwotę podatku naliczonego stanowi:
1) suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
a) nabycia towarów i usług,
b) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;

2) w przypadku importu towarów - kwota podatku:
a) wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
b) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
c) wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b,
d) wynikająca z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2-3 i art. 34;

3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
4) kwota podatku należnego z tytułu:
a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich
usługobiorca,
b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,
c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
d) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
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Art. 86 ustawy o VAT

10. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w
rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez
podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

10b. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w
przypadkach, o których mowa w:
1) ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym
podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny;
2) ust. 2 pkt 4 lit. c - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik:
a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w
którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,
b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;
3) ust. 2 pkt 4 lit. a, b i d - powstaje zgodnie z ust. 10, pod warunkiem że podatnik

uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w
której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek.

10c. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed
dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.
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Art. 86 ustawy o VAT

10e. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w
odniesieniu do nabytych przez małego podatnika towarów i usług, w okresie stosowania
przez niego metody kasowej, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym
podatnik dokonał zapłaty za te towary i usługi.

10f. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w
przypadku podatnika, o którym mowa w art. 16, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym
powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanej przez niego wewnątrzwspólnotowej
dostawy towarów.

10g. W przypadku nieotrzymania w terminie, o którym mowa w ust. 10b pkt 2 lit. a, faktury
dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie
towarów, podatnik jest obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku
naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin.

10h. Otrzymanie przez podatnika faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącą u
podatnika wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie późniejszym niż określony w
ust. 10b pkt 2 lit. a, upoważnia podatnika do odpowiedniego powiększenia podatku
naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik uwzględnił kwotę
podatku należnego z tytułu tego nabycia.
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Art. 86 ustawy o VAT

11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach
określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji
podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku
podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch
następnych okresów rozliczeniowych.

13. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę
podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:
1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo
2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o
którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych,
po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego
- nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo

do obniżenia kwoty podatku należnego.
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Art. 90 ustawy o VAT

1. W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do
wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje,
podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego
związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do
obniżenia kwoty podatku należnego.

2. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1,
podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku
naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których
podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem
ust. 10.
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Proporcja sprzedaży
Prawo do odliczenia podatku VAT z faktur będących podstawą do obciążenia najemców
opłatami za media

Interpretacja indywidualna z dnia 27 kwietnia 2022 r. 0111-KDIB3-1.4012.68.2022.1.ABU

W sytuacji, gdy nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot podatku związanego
z czynnościami, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku
należnego (czynności opodatkowane) oraz związanego z czynnościami, w związku z
którymi takie prawo nie przysługuje (czynności zwolnione) – zgodnie z art. 90 ust. 2 –
ustawy podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku naliczonego według proporcji, o
której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych, biorąc pod uwagę informacje podane
przez Państwa w opisie sprawy, wskazujące, że z uwagi na postanowienia umów zawartych
z najemcami są Państwo w stanie ustalić wysokość obciążających najemców Opłat za
media, co pozwala na stwierdzenie, że są Państwo w stanie wyodrębnić kwotę podatku
naliczonego związanego z nabywanymi mediami, za które obciążacie Państwo najemców i
skoro te media dotyczą świadczonych przez Państwa usług wynajmu pomieszczeń, które
nie mają charakteru mieszkalnego ani nie są wykorzystywane na cele mieszkaniowe,
przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku naliczonego z prawidłowo wystawionych
faktur dokumentujących zakup mediów w części w jakiej refakturujecie je Państwo na
najemców.
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Proporcja sprzedaży
Tym samym stanowisko Państwa, że Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia części
podatku naliczonego od nabycia towarów i usług w zakresie odpowiadającym ilości tych
towarów lub usług jaka stanowi podstawę obciążenia i za jaką Wnioskodawca obciąża
najemców, jest prawidłowe.
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Proporcja sprzedaży
Bezpośrednia alokacja kosztów w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy o VAT oraz obliczania
proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT

Interpretacja indywidualna z dnia 7 kwietnia 2022 r., 0111-KDIB3-1.4012.381.2017.12.MSO

Skoro więc wskazują Państwo na możliwość przyporządkowania według klucza
podziałowego wyrażonego jako ustalany w cyklach miesięcznych procentowy stosunek
dziennego czasu poświęconego na obsługę transakcji, w zakresie których nie przysługuje
prawo do odliczenia podatku VAT, w danej Jednostce Organizacyjnej do łącznego
dziennego czasu wszystkich zatrudnionych w danej Jednostce Organizacyjnej, na co wprost
wskazuje przedstawiony opis sprawy, to oznacza to, że w istocie nie są Państwo w stanie
określić jaka część podatku naliczonego jest bezpośrednio związana ze sprzedażą
opodatkowaną. Nie można przyjąć, że ustalając w ten sposób kwotę podatku naliczonego
dokonywana jest przez Spółkę bezpośrednia alokacja.

W konsekwencji powyższego, w sytuacji, gdy nie mają Państwo możliwości przypisania
wydatków odrębnie do czynności opodatkowanych oraz do czynności zwolnionych
zastosowanie mają przepisy art. 90 ustawy.

Zatem skoro wydatki, które przydzielone są według kluczy podziałowych i nie mają Państwo
możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w
stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz
odrębnie do czynności w stosunku do których nie przysługiwało prawo do odliczenia, są
Państwo obowiązani do proporcjonalnego rozliczenia podatku, zgodnie z art. 90 ust. 2 i 3
ustawy.
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Proporcja sprzedaży

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych należy stwierdzić, że przysługuje Państwu
prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jednakże z uwzględnieniem
zasad zawartych w przytoczonych przepisach art. 90 ust. 1 i następnych ustawy o podatku
od towarów i usług. W przywołanych uregulowaniach ustawodawca nie dał podatnikom
możliwości wyboru kryterium, według którego będą dokonywać odliczeń podatku
naliczonego. W art. 90 ust. 3 ustawy ustawodawca jednoznacznie określił, w jaki sposób
należy ustalić proporcję, według której następnie należy dokonywać odliczeń. Proporcja ta
opiera się wyłącznie na kwotach obrotów osiągniętych bądź szacowanych.

Wobec powyższego Państwa stanowisko w myśl którego mają Państwo prawo do
odliczenia podatku naliczonego w odpowiedniej proporcji, w oparciu o przyjęty
mechanizm/klucz alokacji kosztów jest nieprawidłowe.
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Proporcja sprzedaży
Art. 90

3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu
czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z
którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

4. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na
podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do
którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby
całkowitej.

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów
i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków
trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:
1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji
finansowych;
2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te
mają charakter pomocniczy.
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Proporcja sprzedaży
Art. 90

3. Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu
czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,
w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi
przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z
którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

4. Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na
podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do
którego jest ustalana proporcja. Proporcję tę zaokrągla się w górę do najbliższej liczby
całkowitej.

5. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu uzyskanego z dostawy towarów
i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika
do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków
trwałych podatnika - używanych przez podatnika na potrzeby jego działalności.

6. Do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:
1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji
finansowych;
2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te
mają charakter pomocniczy.
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Proporcja sprzedaży
Pomocniczy charakter świadczeń wpływających na obrót dla potrzeb częściowego
odliczania podatku

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 maja 2021 r. I FSK 943/18

1. Transakcje pomocnicze nie mogą stanowić podstawowej, głównej działalności podatnika,
lecz muszą mieć charakter poboczny, uzupełniający tę działalność. Nie mogą więc stanowić
bezpośredniego, stałego i koniecznego rozszerzenia lub uzupełnienia zasadniczej
działalności podatnika. Ponadto przy bardzo nieostrych granicach podlegającego wykładni
pojęcia "incydentalnych (pomocniczych) transakcji finansowych", o kwalifikacji danej
czynności jako pomocniczej nie powinien decydować jeden wskaźnik, punkt odniesienia,
czy też jedno tylko kryterium, ale ich całokształt wyznaczający miejsce, znaczenie i zakres
danych transakcji w całokształcie działalności gospodarczej podatnika. Chodzi więc
zasadniczo o to, aby tego rodzaju transakcje (przy obliczaniu proporcji stosowanej do
odliczenia podatku naliczonego) nie zniekształcały obrazu i istoty działalności danego
podmiotu (czynności opodatkowane i czynności zwolnione) rzutujących na zakres prawa do
odliczenia podatku naliczonego.

2. Ocena konkretnych czynności w kontekście oceny ich pomocniczości (sporadyczności)
oparta jest na niejednoznacznych sformułowaniach typu rzadkość, nieregularność, brak
nadmiernego zaangażowania środków, bezpośrednie, stałe i konieczne rozszerzenie
działalności etc. Nie są to precyzyjne kryteria i należy traktować je jako generalne
wskazówki interpretacyjne. Każdorazowo na gruncie stanu faktycznego konkretnej sprawy,
zachodzi więc konieczność oceny charakteru czynności w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
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Art. 90

8. Podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym nie osiągnęli obrotu, o którym mowa w
ust. 3, lub u których obrót ten w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 000 zł, do
obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegającej odliczeniu od kwoty podatku należnego
przyjmują proporcję wyliczoną szacunkowo, według prognozy uzgodnionej z naczelnikiem
urzędu skarbowego, w formie protokołu.

9. Przepis ust. 8 stosuje się również, gdy podatnik uzna, że w odniesieniu do niego kwota
obrotu, o której mowa w tym przepisie, byłaby niereprezentatywna.

9a. Przy ustalaniu proporcji zgodnie z ust. 2-6 do obrotu nie wlicza się kwoty podatku.
10. W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:
1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu,
wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma
prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.
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Prewspółczynnik
Art. 86

2a. W przypadku nabycia towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów
wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż
działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych, do których ma zastosowanie art. 7
ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8 ust. 5 - w przypadku, o którym
mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności
gospodarczej podatnika nie jest możliwe, kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust.
2, oblicza się zgodnie ze sposobem określenia zakresu wykorzystywania nabywanych
towarów i usług do celów działalności gospodarczej, zwanym dalej "sposobem określenia
proporcji". Sposób określenia proporcji powinien najbardziej odpowiadać specyfice
wykonywanej przez podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć.

2b. Sposób określenia proporcji najbardziej odpowiada specyfice wykonywanej przez
podatnika działalności i dokonywanych przez niego nabyć, jeżeli:
1) zapewnia dokonanie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
wyłącznie w odniesieniu do części kwoty podatku naliczonego proporcjonalnie
przypadającej na wykonywane w ramach działalności gospodarczej czynności
opodatkowane oraz
2) obiektywnie odzwierciedla część wydatków przypadającą odpowiednio na działalność
gospodarczą oraz na cele inne niż działalność gospodarcza, z wyjątkiem celów osobistych,
do których ma zastosowanie art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, oraz celów, o których mowa w art. 8
ust. 5 - w przypadku, o którym mowa w tym przepisie, gdy przypisanie tych wydatków w
całości do działalności gospodarczej nie jest możliwe.



128

Prewspółczynnik
Zasady liczenia współczynnika proporcji dla każdej nieruchomości będącej w zasobach
gminy; możliwość ustalenie odrębnej proporcji

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 stycznia 2022 r., I FSK 1527/18

1. Co do zasady sposób określenia proporcji wprowadzony przepisami art. 86 ust. 2a
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie przewiduje możliwości
odrębnego liczenia współczynnika proporcji dla każdej nieruchomości będącej w zasobach
gminy i odrębnego liczenia prewspółczynnika dla poszczególnych budynków w oparciu o
kilka różnych sposobów (metod). Ustalenie odrębnych proporcji dla każdego środka
trwałego wykorzystywanego zarówno do czynności w zakresie wykonywania zadań
własnych oraz działalności gospodarczej nie mieści się w ramach obowiązującego prawa.
Kryterium powierzchni budynku, który jest wykorzystywany przez jednostkę samorządu
terytorialnego do działalności niepodlegającej opodatkowaniu (art. 15 ust. 6 ustawy o
podatku od towarów i usług), a którego część jest wykorzystywana także do działalności
gospodarczej polegającej na świadczeniu usług wynajmu, nie może zostać uznane za
odpowiadające specyfice tej działalności.

2. Ustawodawca w art. 86 ust. 7b ustawy o podatku od towarów i usług umożliwił ustalenie
odrębnej proporcji wyłącznie w stosunku do wydatków inwestycyjnych, czyli ponoszonych
na nabycie lub wytworzenie rzeczy stanowiącej majątek przedsiębiorstwa danego
podatnika, wykorzystywanej zarówno do celów osobistych jak i do działalności
gospodarczej podatnika. Nie przewidział takiej możliwości dla wydatków związanych z
bieżącą eksploatacją środka trwałego.
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Prewspółczynnik
Art. 86 ustawy o VAT

2c. Przy wyborze sposobu określenia proporcji można wykorzystać w szczególności
następujące dane:

1) średnioroczną liczbę osób wykonujących wyłącznie prace związane z działalnością
gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie osób wykonujących prace w ramach
działalności gospodarczej i poza tą działalnością;
2) średnioroczną liczbę godzin roboczych przeznaczonych na prace związane z
działalnością gospodarczą w ogólnej średniorocznej liczbie godzin roboczych
przeznaczonych na prace związane z działalnością gospodarczą i poza tą działalnością;
3) roczny obrót z działalności gospodarczej w rocznym obrocie podatnika z działalności
gospodarczej powiększonym o otrzymane przychody z innej działalności, w tym wartość
dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, otrzymanych na sfinansowanie
wykonywanej przez tego podatnika działalności innej niż gospodarcza;
4) średnioroczną powierzchnię wykorzystywaną do działalności gospodarczej w ogólnej
średniorocznej powierzchni wykorzystywanej do działalności gospodarczej i poza tą
działalnością.
2d. W celu obliczenia kwoty podatku naliczonego w przypadku, o którym mowa w ust. 2a,
przyjmuje się dane za poprzedni rok podatkowy.
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Korekta 
Art. 91

1. Po zakończeniu roku, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 1, jest
on obowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-
10a, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6, 10
lub 10a lub przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 i 12, dla zakończonego
roku podatkowego.

2. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są
zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli
zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z
wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której
mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomości i
praw wieczystego użytkowania gruntów - w ciągu 10 lat, licząc od roku, w którym zostały
oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości i praw wieczystego
użytkowania gruntów - jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub
wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio, z tym że korekty dokonuje się po zakończeniu roku, w którym zostały oddane
do użytkowania.
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Korekta 
Art. 91

2a. Obowiązek dokonywania korekt w ciągu 10 lat, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy
opłat rocznych pobieranych z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste; w przypadku
tych opłat przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Korekty, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za
pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje
się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej - w deklaracji podatkowej
za ostatni okres rozliczeniowy.

4. W przypadku gdy w okresie korekty, o której mowa w ust. 2, nastąpi sprzedaż towarów
lub usług, o których mowa w ust. 2, lub towary te zostaną opodatkowane zgodnie z art. 14,
uważa się, że te towary lub usługi są nadal wykorzystywane na potrzeby czynności
podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty.
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Korekta 
Art. 91

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, korekta powinna być dokonana jednorazowo w
odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji
podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż, a w przypadku
opodatkowania towarów zgodnie z art. 14 - w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy,
w którym w stosunku do tych towarów powstał obowiązek podatkowy.

6. W przypadku gdy towary lub usługi, o których mowa w ust. 4, zostaną:
1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego
towaru lub usługi jest związane z czynnościami opodatkowanymi;
2) zwolnione od podatku lub nie podlegały opodatkowaniu - w celu dokonania korekty

przyjmuje się, że dalsze wykorzystanie tego towaru lub usługi jest związane wyłącznie z
czynnościami zwolnionymi od podatku lub niepodlegającymi opodatkowaniu.

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podatnik miał prawo do
obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego
przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a
następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku
naliczonego od tego towaru lub usługi.
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Korekta 
Art. 91

7a. W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są
zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
podlegających amortyzacji, a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli
zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z
wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15 000 zł, korekty, o której
mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie
oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli
zmiana ta następuje w okresie korekty.

7b. W przypadku towarów i usług innych niż wymienione w ust. 7a, wykorzystywanych
przez podatnika do działalności gospodarczej, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się
na zasadach określonych w ust. 1, ust. 2 zdanie trzecie i ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7c.

7c. Jeżeli zmiana prawa do obniżenia podatku należnego wynika z przeznaczenia towarów
lub usług, o których mowa w ust. 7b, wyłącznie do wykonywania czynności, w stosunku do
których nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego, lub wyłącznie do czynności,
w stosunku do których takie prawo przysługuje - korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje
się w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wystąpiła ta zmiana.
Korekty tej nie dokonuje się, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym wydano
towary lub usługi do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.
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Korekta 
Art. 91

7d. W przypadku zmiany prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od
towarów i usług, innych niż wymienione w ust. 7a i 7b, w szczególności towarów
handlowych lub surowców i materiałów, nabytych z zamiarem wykorzystania ich do
czynności, w stosunku do których przysługuje pełne prawo do obniżenia podatku należnego
lub do czynności, w stosunku do których prawo do obniżenia podatku należnego nie
przysługuje, i niewykorzystanych zgodnie z takim zamiarem do dnia tej zmiany, korekty
podatku naliczonego dokonuje się w deklaracji podatkowej składanej za okresy
rozliczeniowe, w których wystąpiła ta zmiana.

7e. Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3
albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres
korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik
był podatnikiem VAT czynnym.
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Korekta 
Art. 91

8. Korekty, o której mowa w ust. 5-7, dokonuje się również, jeżeli towary i usługi nabyte do
wytworzenia towaru, o którym mowa w ust. 2, zostały zbyte lub zmieniono ich
przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do użytkowania.

9. W przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części
przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę
przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
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WHT
Art. 21 ustawy o CIT

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych,
znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z
należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za
użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka
transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze
zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-
how),

2) z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą,
organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących
działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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WHT
Należności z tytułu korzystania z praw autorskich do programu komputerowego

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Gdańsku z dnia 19 stycznia
2022 r. I SA/Gd 1035/21

Obowiązujące obecnie prawo autorskie odróżnia w sposób jednoznaczny programy
komputerowe od utworów literackich, choć jednym i drugim, co nie budzi wątpliwości,
przysługuje ochrona wynikająca z prawa autorskiego, a zakres tej ochrony jest - co do
zasady - identyczny (z pewnymi odrębnościami wynikającymi z przepisów dotyczących
programów komputerowych. Dotyczy to jednak, co należy podkreślić, ochrony praw
autorskich, a nie identycznego traktowania w zakresie opodatkowania. Prawo autorskie
bowiem kwestii podatków nie reguluje. W świetle przepisów krajowych należności z tytułu
korzystania z praw autorskich do programu komputerowego nie mogą być zatem
utożsamiane z należnościami licencyjnymi z tytułu korzystania z praw autorskich do dzieła
literackiego. Nie zostały bowiem zaliczone przez ustawodawcę do kategorii utworów
literackich, a jedynie są traktowane jak utwory literackie pod względem ochrony praw
autorskich do nich przysługujących. Nie mogą być również utożsamiane z należnościami
licencyjnymi z tytułu praw do dzieła naukowego bądź artystycznego, skoro przez
ustawodawcę traktowane są jako odrębny rodzaj utworu.
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WHT
Korzystanie z usługi dostępu do chmury a podatek u źródła

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2021
r. I SA/Po 96/21

Usługa udostępnienia miejsca oraz zasobów serwera w postaci wirtualnej przestrzeni
pamięci komputerowej wyklucza zakwalifikowanie takiej usługi jako oddania do użytkowania
urządzenia przemysłowego. Zastosowanie takich urządzeń jest bardzo szerokie i nie
ogranicza się do przemysłu. Urządzenia te nie spełniają zadań przemysłowych, o ile nie są
powiązane z urządzeniem ściśle przemysłowym, biorącym udział w procesie produkcji. Przy
kwalifikowaniu danego urządzenia istotne jest, aby dokonywać tego w oparciu o aspekt
funkcjonalny.
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WHT
Pojęcie urządzenia przemysłowego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2021 r. II FSK 1379/20

1. Zarówno wykładnia językowa, jak i wykładnia celowościowa prowadzą do wniosku, że
pojęcie urządzenia przemysłowego obejmuje wszelkie urządzenia wykorzystywane w
profesjonalnym obrocie, przy czym muszą one być związane z działalnością danego
podmiotu. Nie muszą one jednak być wykorzystywane bezpośrednio w procesie produkcji.
Przy czym jednym z możliwych znaczeń językowych zwrotu przemysłowy jest wytworzony
przez przemysł, zatem także ten aspekt znaczeniowy powinien być uwzględniony w
rozważaniach sądu I instancji.
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WHT
Usługa IT a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2021 r.
I SA/Łd 141/21

1. Pojęcie "urządzenie przemysłowe" należy rozumieć jako "składnik majątku pełniącego
pomocniczą funkcję w ramach procesu przemysłowego rozumianego jako ciąg działań
mechanicznych lub chemicznych służących do masowej produkcji towarów". Takim zaś
urządzeniem nie jest infrastruktura informatyczna (serwery) wykorzystywana przy usłudze
będącej przedmiotem nabycia przez skarżącą.

2. Usługa IT nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż
nie można jej uznać za korzystanie z urządzenia przemysłowego skoro wykorzystywana
przy tym infrastruktura IT (serwery) nie jest częścią urządzenia przemysłowego.
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WHT
Opodatkowanie przychodów z tytułu opłat za usługi organizowania imprez sportowych lub
tworzenia warunków koniecznych do ich przeprowadzenia

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2010 r. II FSK 1454/09

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu podlegają przychody podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 wymienionej
ustawy, z opłat za świadczenie usług w zakresie działalności sportowej, którą należy
rozumieć jako prowadzenie aktywności gospodarczej, która nastawiona jest na uzyskiwanie
zysków z organizowania imprez sportowych (np. meczów) lub tworzenia warunków
koniecznych do ich przeprowadzenia (np. transfer zawodników do drużyn sportowych).
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Art. 21 ustawy o CIT

1. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów:

2a) z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług
reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i
pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze

- ustala się w wysokości 20% przychodów;

3) z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w
portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z
wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa
żeglugi powietrznej, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego
przewozu pasażerskiego, skorzystanie z którego wymaga posiadania biletu lotniczego
przez pasażera

- ustala się w wysokości 10% tych przychodów.
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WHT
Świadczenia usług ubezpieczenia przez podmioty nie mające na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 sierpnia 2021 r., sygn. II FSK 587/21

Umowa ubezpieczenia nie jest "świadczeniem o podobnym charakterze" do gwarancji w
rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych. Tym samym podmioty wskazane w art. 26 ust. 1 tej ustawy nie mają obowiązku
pobierać, jako płatnicy, podatku u źródła od przychodów uzyskiwanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 wskazanej
ustawy podatkowej, z tytułu świadczenia usługi ubezpieczenia.
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WHT
Kwalifikacja świadczeń podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem
dochodowym

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2021 r., II FSK 364/21

Dla uznania, że świadczenie niewymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych jest objęte jego zakresem, decydujące jest, aby elementy
charakterystyczne dla świadczeń wprost wymienionych w tym przepisie przeważały nad
cechami charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych.



145

Zwolnienie dochodów 
Art. 17

1. Wolne od podatku są:

4) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność
naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu
studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania
inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz
zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części
przeznaczonej na te cele;
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Zwolnienie dochodów 
Możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku CIT w zakresie celów statutowych

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 10 marca
2020 r. III SA/Wa 1457/19

Błędne jest stanowisko, że "cel statutowy", o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z
dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oznacza cel, który został
wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Nie ma podstaw aby uznać, że
"cel statutowy" oznacza to samo co "cel zapisany w statucie". Cel statutowy, to cel działania
podmiotu. Przy czym wynika on z ustawy regulującej sposób powstawania organizacji i
funkcjonowania danego podmiotu. Sama ta okoliczność, że w statucie nie zapisano
żadnych celów działania podmiotu nie oznacza samo przez się, że w odniesieniu do tego
podmiotu nie może mieć w ogóle zastosowania przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Pojęcia "cel statutowy" i "cel zapisany w statucie" nie muszą być tożsame. Brak
wyartykułowania celów w statucie w sytuacji, gdy zostały one określone, bądź wynikają z
innego aktu prawnego nie przesądza o tym, iż taki cel nie został wyznaczony. Cel statutowy
to cel działania danego podmiotu, jaki przypisuje mu ustawa regulująca zasady jego
funkcjonowania.
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