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31 Grudnia 2021 r.

Ceny transferowe (TP)

Do końca roku podatnicy powinni sporządzić lokalną dokumentację 
cen transferowych za rok 2020. Dodatkowo, w tym samym terminie, 
podatnicy powinni:

• przygotować i przesłać elektronicznie do Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej informację o cenach transferowych TPR-
C za rok 2020 (najnowsze FAQ do TPR-C; najnowszy formularz 
TPR-C(3)),

• podpisać oraz przesłać do właściwego organu podatkowego 
oświadczenie podatnika, że wymagana prawem dokumentacja 
cen transferowych za rok 2020 została sporządzona, a stosowane 
ceny były rynkowe.

Za rok 2020 ww. oświadczenie można podpisać zgodnie z zasadami 
reprezentacji podatnika (tj. niekoniecznie przez cały zarząd 
podatnika), w tym przez przedstawiciela oddziału zagranicznego 
przedsiębiorcy. Oświadczenia nie może jednak złożyć pełnomocnik 
podatnika.

Informacja o realizacji strategii podatkowej

PGK oraz podatnicy o przychodach za rok 2020 powyżej 50 mln euro 
(230 740 000 zł) są zobowiązani do końca roku 2021 r. zamieścić na 
swojej (lub podmiotu powiązanego) stronie internetowej informację 
o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r. i o tym adresie 
zawiadomić elektronicznie swój urząd skarbowy 

Przedawnia się (co do zasady) rok 2016

31 Stycznia 2022 r.

CIT / PIT (deklaracje i informacje)

Do 31 stycznia 2022 r. należy przygotować oraz przesłać do urzędu 
skarbowego następujące informacje dotyczące roku 2021: CIT-10Z, 
CIT-6R, PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C.

Zatory płatnicze

PGK oraz podatnicy o przychodach ponad 50 mln euro są 
zobowiązani do 31 stycznia 2022 r. przesłać elektronicznie do 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii sprawozdanie o stosowanych 
przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 

21 lutego 2022 r.
(20 lutego to niedziela)
CIT (zaliczki i różnice kursowe)

Obecnie w trakcie roku nie zawiadamia się organu podatkowego o 
wybranej metodzie opłacania zaliczek na podatek (uproszczone lub 
ogólne) oraz o wybranej metodzie rozliczania różnic kursowych (tzw. 
metoda rachunkowa lub podatkowa). Dopiero, po zakończeniu roku, 
np. przy składaniu CIT-8 za rok 2021 (czyli do końca marca 2022 r.), 
zaznacza się odpowiednie pole w CIT-8 wskazując jaką metodę 
rozliczania zaliczek i różnic kursowych stosował podatnik. 

Jednak nie jest tak, że podatnik może swobodnie zmieniać decyzję w 
trakcie roku co do opłacania zaliczek lub rozliczania różnic 
kursowych– podatnik jest zobowiązany stosować wybraną metodę 
przez cały rok podatkowy (a w przypadku metody rozliczania różnic 
kursowych – przez min. 3 lata).

Płacąc pierwszą zaliczkę na CIT – za styczeń 2022 r. – podatnik 
uzewnętrznia (poprzez wysokość zaliczki – w szczególności czy gdy 
wysokość będzie równa 1/12 zobowiązania podatkowego za 2020 r.) 
jakie zaliczki planuje kalkulować i płacić przez cały rok 2022. 
Podobnie jest z metodą rozliczania różnic kursowych.

2021 2022
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https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/wyjasnienia/tpr-pytania-i-odpowiedzi-edycja-druga/
https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/#TPR-C
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25 Lutego 2022 r.

VAT

Do 25 lutego 2022 r. należy rozliczyć VAT 
za styczeń 2022 r. (JPK V7M), w tym rozliczyć 
współczynnik / proporcję VAT z roku 2021.

28 Lutego 2022 r.

PIT

Do 28 lutego 2022 r. płatnicy powinni sporządzić 
oraz przesłać podatnikom i organom 
podatkowym informacje IFT-1R. Organom IFT-1R 
składa się elektronicznie.

W tym samym terminie płatnicy powinni 
podatnikom przesłać formularze PIT-11
i PIT-8C.

31 Marca 2022 r.

CIT

Do 31 marca 2022 r. podatnicy CIT powinni 
przesłać roczną deklarację CIT-8 za rok 2021. W tej 
deklaracji należy wskazać m.in. czy podatnik za rok 
2021 opłacał zaliczki na CIT na zasadach ogólnych 
czy uproszczonych, oraz czy stosował tzw. 
podatkową czy rachunkową metodę rozliczania 
różnic kursowych.

Spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy 
(bezpośredni ale i pośredni) są zobowiązani złożyć 
elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej informację o udziałach / wspólnikach za 
rok 2021.

Spółką nieruchomościową w 2021 r. może być w 
szczególności spółka spełniająca następujące 
warunki:

• na 31.12.2020 r. 50% lub więcej wartości 
bilansowej aktywów tej spółki stanowiły 
nieruchomości (prawa do nieruchomości) 
położone w Polsce, oraz

• na 31.12.2020 r. Łączna wartość bilansowa 
nieruchomości (praw do nieruchomości) 
położonych w Polsce wynosiła ponad 10 mln zł, 
oraz 

• za rok 2020 60% lub więcej wszystkich 
przychodów stanowiły przychody z tytułu 
najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, 
leasingu  i innych umów o podobnym 
charakterze lub z przeniesienia własności, 
których przedmiotem są nieruchomości 
lub prawa do nieruchomości położonych 
w Polsce, lub z tytułu zbycia udziałów w innych 
spółkach nieruchomościowych.

CIT oraz inne

Do 31 marca 2022 r. podmioty są zobowiązane 
do sporządzenia oraz przesłania do podatników 
i organów podatkowych informacje IFT-2R, oraz 
do organów podatkowych informację ORD-U 
(informacja o umowach zawartych z 
nierezydentami). ORD-U za 2021 r. nie muszą 
składać podmioty, które sporządzają TPR-C oraz nie 
miały transakcji o wartości ponad 100k zł z 
podmiotami z rajów podatkowych.

Country-by-country / TP

Podmioty (w tym oddziały) będące członkiem grupy 
kapitałowej o skonsolidowanych przychodach 
ponad 750 mln euro, są zobowiązane złożyć 
elektronicznie formularz CbC-P w terminie 3 
miesięcy od zakończenia roku obrotowego 
jednostki dominującej, która sporządza to 
sprawozdanie skonsolidowane.  CbC-P to 
informacja, która wskazuje, który podmiot  
w grupie sporządzi raport country-by-country 
(informację o grupie podmiotów).

2022
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

PIT Zmiany w 
opodatkowaniu 
osób fizycznych 

• Wzrost PIT dla pracowników zarabiających miesięczne od ok. 13 000 zł brutto; spadek PIT 
dla osób zarabiających miesięcznie do ok. 6 000 zł brutto

• Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł (nadal nie dotyczy osób rozliczających 
się podatkiem liniowym)

• Wzrost kwoty, od której obowiązuje drugi, 32% próg PIT z 85 528 zł do 120 000 zł rocznie

• Likwidacja odliczalności składki zdrowotnej od podatku

• „Ulga dla klasy średniej” dla osób zarabiających miesięcznie od 5 701 zł do 11 141 zł 
(w tym dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych)

• Likwidacja karty podatkowej (prawo do kontynuacji rozliczeń w postaci karty podatkowej 
dla osób rozliczających się tak w 2021 r.)

• Obniżenie stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. dla usług IT 
z 15% do 12%)

• Zmiany zasad rozliczeń dla samotnych rodziców i małżonków

• Wzrost przychodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z samochodu osobowego, 
dla samochodów o mocy powyżej 60kW / 82KM (niezależne od pojemności silnika), 
z 250 zł do 400 zł miesięcznie

• Zwolnienie z PIT dla rodzin z czwórką lub więcej dzieci, pracujących emerytów 
oraz osób zmieniających rezydencję podatkową na polską

• Brak możliwości amortyzowania budynków / lokalów mieszkalnych wykorzystywanych 
w działalności gospodarczej (możliwość kontynuacji amortyzacji jeszcze w 2022 r. 
budynków / lokali nabytych przed 2022 r.)

• Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania 
do Polski

Konieczność aktualizacji 
oprogramowania 
odpowiedzialnego za 
naliczanie PIT.

Wzrost PIT (mniejsza kwota 
„na rękę”) może wywierać 
presję na podwyżki, zmianę 
formy zatrudnienia, lub 
wprowadzenie 
podwyższonych kosztów 
uzyskania przychodów dla 
twórców.

Wzrost PIT może częściowo 
zamortyzować skorzystanie 
z ulgi B+R.

Dla samozatrudnionych 
opłacalna może być zmiana 
formy opodatkowania 
(np. z liniowego na ryczałt). 
Czas na zmianę formy 
opodatkowania jest do 21 
lutego 2022 r.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

„Polski Ład”
Ustawa z 29 
października 2021 r. 
o zmianie ustawy o 
podatku dochodowym 
od osób fizycznych, 
ustawy o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych oraz 
niektórych innych ustaw

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

Składka 
zdrowotna

Zmiana w 
wysokości składki 
zdrowotnej dla 
przedsiębiorców

• Składka zdrowotna przedsiębiorców będzie uzależniona od przychodów / dochodów 
podatkowych przedsiębiorców:

• Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych będą opłacać 9% 
składkę zdrowotną od dochodów podatkowych (pomniejszonych 
o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne)

• Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym będą opłacać 4,9% 
składkę zdrowotną od dochodów podatkowych (pomniejszonych 
o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne)

[Przy czym obowiązuje minimalna składka zdrowotna, w wysokości 9% 
minimalnego wynagrodzenia]

• Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
będą płacić składkę skorelowaną z wysokością przychodów podatkowych 
(ok. 306 zł, 509 zł, 917 zł miesięcznie, w przypadku rocznych przychodów, 
odpowiednio: do 60 000 zł, od 60 000 zł do 300 000 zł, od 300 000 zł)

• Wprowadzenie składki zdrowotnej od wynagrodzenia członków zarządu wykonujących 
swoje czynności wyłącznie na podstawie powołania

• Przedsiębiorcy będą musieli co miesiąc składać do ZUS za siebie deklarację 
rozliczeniową ZUS-DRA

• Przedsiębiorcy rozliczający składki tylko za siebie, będą wpłacać składki do 20. 
następnego miesiąca (obecnie do 10.)

• Pierwsza składka zdrowotna według nowych zasad zostanie zapłacona przez 
przedsiębiorców za styczeń 2022 r., w terminie do 21 lutego 2022 r. (20 lutego 
to niedziela). Ale składka za grudzień 2021 r., jeśli opłacona w styczniu 2022 r. nie 
będzie już podlegała odliczeniu od podatku

Dla niektórych osób 
wykonujących pracę B2B 
opłacalna może być 
zmiana formy 
opodatkowania (np. 
z podatku liniowego na 
ryczałt).

Czas na zmianę formy 
opodatkowania jest do 21 
lutego 2022 r.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

PIT Ulgi związane 
z akcjami

• Wolne od PIT będą przychody ze zbycia akcji objętych lub nabytych w wyniku IPO (przez 
podatnika lub jego spadkodawcę), jeśli sprzedaż nastąpi po 3 latach i na rzecz 
niepowiązanego (dotyczy akcji nabytych / objętych po 31 grudnia 2021 r.)

• Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie udziałów / 
akcji w niektórych alternatywnych spółkach inwestycyjnych (ASI) lub w spółkach 
kapitałowych, w których asi posiada (będzie posiadać) min. 5% udział (odliczenie nie 
może przekroczyć 250 000 zł rocznie). Ulga dotyczy tylko ASI, których nabycie było 
finansowane ze środków unijnych w ramach projektów joint-venture, podatnik zawarł z 
ASI umowę inwestycyjną i nie był powiązany z ASI przed nabyciem w niej akcji / udziałów, 
a od nabycia akcje / udziały w ASI będzie posiadał min. 2 lata

„Polski Ład”

PIT Wykup 
przedmiotów 
z leasingu

• Zwolnienie z PIT odsetek od przychodów zwolnionych z PIT (np. odsetek od ubezpieczeń 
zwolnionych z PIT)

• Zwolnienie z PIT przychodów z tytułu nielegalnego zatrudnienia 

• Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu nielegalnego 
zatrudnienia będą należne tylko od „pracodawcy”

W firmach leasingowych 
klienci mogą prosić o 
przedwczesny wykup z 
leasingu, jeszcze w 2021 r.

„Polski Ład”

PIT Zwolnienia z PIT • Korekta księgi (w tym plików JPK), podobnie jak korekta deklaracji, nie będzie wymagała 
oddzielnego czynnego żalu

• Korekta nie będzie wyłączała odpowiedzialności, jeśli wcześniej wszczęto postępowanie 
przygotowawcze w sprawie przestępstwa / wykroczenia skarbowego

Brak konieczności 
wystawiania PIT-11 na 
odsetki od 
nieopodatkowanych 
świadczeń.

„Polski Ład”

KKS Odpowiedzialność 
karna skarbowa

• Mechanizm pobierania maksymalnego 19% lub 20% WHT od płatności ponad 2 mln zł 
rocznie ma dotyczyć tylko dywidend, odsetek i należności licencyjnych płaconych do 
zagranicznych podmiotów powiązanych

• Na domach i biurach maklerskich spoczywa obowiązek ustalenia kwoty płatności oraz 
tego czy następuje ona do podmiotu powiązanego wypłacającego odsetki / dywidendy 
związane z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku papierów wartościowych / 
rachunkach zbiorczych 

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Podatek u źródła 
(WHT)

• Mechanizm pobierania maksymalnego 19% lub 20% WHT od płatności ponad 2 mln zł 
rocznie ma dotyczyć tylko dywidend, odsetek i należności licencyjnych płaconych do 
zagranicznych podmiotów powiązanych

• Na domach i biurach maklerskich spoczywa obowiązek ustalenia kwoty płatności oraz 
tego czy następuje ona do podmiotu powiązanego wypłacającego odsetki / dywidendy 
związane z papierami wartościowymi zapisanymi na rachunku papierów wartościowych / 
rachunkach zbiorczych 

• Aby zastosować niższą stawkę WHT z UPO lub zwolnienie z ustawy, konieczne jest:

• posiadanie wydanej przez lubelski urząd skarbowy opinii o stosowaniu 
preferencji (dawnej opinii o stosowaniu zwolnienia), albo

• złożenie elektronicznie przez kierownika jednostki – płatnika (zgodnie z 
obowiązującymi zasadami reprezentacji, ale nigdy przez pełnomocnika) 
specjalnego oświadczenia do organu podatkowego (WH-OSC)

• Opinia o stosowaniu preferencji (dawna opinia o stosowaniu zwolnienia) będzie 
wydawana też na potrzeby niższych stawek WHT z UPO i wobec wszystkich podmiotów 
powiązanych

• Dotychczas wydane opinie o stosowaniu zwolnienia zostaną ważne do 1 stycznia 2025 r.

• W definicji beneficjenta rzeczywistego, zachowując wymóg prowadzenia rzeczywistej 
działalności gospodarczej, usunięto odwołanie do przepisów o CFC (zagranicznej 
jednostce kontrolowanej)

• Certyfikat rezydencji może być przedstawiony w kopii (niezależnie od kwoty i rodzaju 
płatności)

W przypadku płatności w 
ramach gospodarki własnej 
(dywidendy, odsetki, 
należności licencyjne), 
rekomendowane jest jak 
najszybsze wystąpienie o 
opinię o stosowaniu 
preferencji.

Domy maklerskie (banki 
prowadzące rachunki) 
powinny wdrożyć 
procedury monitorowania 
płatności swoich klientów 
(na potrzeby WHT).

Pobieranie zawsze 
maksymalnego WHT 
(bezpieczne podatkowo) 
może być niekorzystne z 
biznesowego / relacyjnego 
punktu widzenia.

„Polski Ład”

Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Ceny transferowe 
(TP)

• Wydłużenie na stałe terminów: na sporządzenie dokumentacji TP do 10 miesięcy 
(obecnie 9 miesięcy, ale 12 miesięcy za 2019 i 2020) oraz informacji TPR-C do 11 
miesięcy (obecnie 9, ale 12 miesięcy za 2019 i 2020)

• Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i rynkowym poziomie cen będzie zawierać 
się w formularzu TPR-C (i będzie mógł je złożyć też profesjonalny pełnomocnik). 
Możliwość złożenia oświadczenia o rynkowym poziomie cen w przypadku wystąpienia 
transakcji nieodpłatnych (częściowo odpłatnych) ale opodatkowanych

• Brak wymogów benchmarków dla transakcji z niepowiązanymi podmiotami z rajów 
podatkowych i dla transakcji zawieranych przez mikro i małych przedsiębiorców (dotyczy 
to już roku 2021)

• Wyłączenie obowiązku sporządzania dokumentacji TP dla niektórych transakcji z 
udziałem zakładów (oddziałów) i dla refaktur

• Brak konieczności posiadania oświadczenia drugiej strony dla dokonania korekty TP w 
przypadku posiadania dowodu księgowego (TP adjustments)

• Wartość transakcji dla podmiotów nieodliczających VAT, będzie w wartościach brutto 

• Dłuższy termin na przedstawienie gotowej dokumentacji TP na żądanie (14 dni, a nie 7 
dni)

Należy pamiętać o nowym 
obowiązku 
dokumentacyjnym 
(dotyczącym już roku 2021) 
dla transakcji z podmiotami 
niepowiązanymi, gdzie 
beneficjent rzeczywisty 
kontrahenta może być w 
raju podatkowym. 

Narzędzie Deloitte tax 
haven radar.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/solutions/Tax-Haven-Radar-identyfikacja-kontrahentow-z-rajow-podatkowych.html
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Minimalny 
podatek 
przychodowy

• Podatek przychodowy (płatny ekstra, nie zamiast dochodowego) ma dotyczyć 
podatników:

• którzy ponieśli stratę ze źródła zyski operacyjne [ale nie uwzględnia się 
wydatków związanych ze środkami trwałymi], lub

• których udział dochodów w przychodach operacyjnych jest mniejszy niż 1% 
[rentowność można liczyć dla grupy niektórych spółek powiązanych]

• Nie dotyczy przedsiębiorstw finansowych z art. 15c ust. 16 updop (np. banków lub 
ubezpieczycieli, ale dotyczy firm leasingowych i pożyczkowych)

• Podatek przychodowy wyniesie 0,4% przychodów operacyjnych plus 10% * (nkupy z 
art. 15c i dawnego art. 15e oraz wartości odroczonego podatku dochodowego z 
ujawnionych lecz nieamortyzowanych WNiP)

• Minimalny podatek przychodowy odlicza się od „zwykłego” CIT przez 3 kolejne lata

• Pierwszy podatek będzie do zapłata za rok 2022, w terminie do 31 marca 2023 r.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm


Agenda podatkowa© 2021 Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. 10

Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Ograniczenia KUP 
(podatek od 
przerzuconych 
dochodów, ukryta 
dywidenda)

• Usunięcie art. 15e updop (ograniczanie zaliczania do KUP niektórych usług 
niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych)

• Od 2023 r. Wyłączenie z kosztów podatkowych ukrytej dywidendy. Ukrytą dywidendą 
są koszty ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych, które:

• są uzależnione od zysku podatnika, lub

• których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby w takiej wysokości 
na rzecz podmiotu niepowiązanego, lub

• obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły 
własność wspólnika przed utworzeniem podatnika

• Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania zaciągniętego 
od podmiotu powiązanego na transakcje kapitałowe

• Wprowadzenie 19% podatku od przerzuconych dochodów. Przerzuconymi dochodami 
są koszty z tytułu nabycia niektórych usług niematerialnych, finansowania albo 
za przeniesienie aktywów, funkcji lub ryzyk, ponoszone na rzecz podmiotów 
powiązanych, które są opodatkowane u usługodawcy / zbywcy stawką 14,25% lub niższą

W przypadku wystąpienia 
nkupów z art. 15e za lata 
2018-2021 są instrumenty 
mogące umożliwić 
rozpoznanie kosztu 
podatkowego z tego tytułu.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Zmiany w 
restrukturyzacjach

• Nowe warunki konieczne do spełnienia do braku opodatkowania połączeń, podziałów 
lub wymiany udziałów (zwłaszcza przy połączeniach transgranicznych)

• Ograniczenie neutralności w przypadku ponownej wymiany udziałów

„Polski Ład”

CIT Asi • Zwolnienie z podatku przychodów ze sprzedaży przez alternatywne spółki inwestycyjne 
(ASI) akcji / udziałów, posiadanych przez min. 2 lata, jeśli ASI posiadała min. 5% tych akcji 
/ udziałów (wcześniej wymagane min. 10% akcji / udziałów)

„Polski Ład”

CIT Zmiany w 
podatkowych 
grupach 
kapitałowych

• Liberalizacja tworzenia podatkowych grup kapitałowych (PGK):

• Brak wymogu rentowność dla PGK (przed pandemią wymagany był min. 2% 
stosunek dochodów PGK do jej przychodów)

• Możliwość rozliczenia przez PGK strat powstałych po stronie spółki zależnej 
wchodzącej w skład PGK jeszcze przed zawiązaniem PGK

• Obniżenie wysokości wymagalnego minimalnego przeciętnego kapitału 
zakładowego członków PGK z 500 000 zł do 250 000 zł

• Tworzenie PGK nie będzie zamrażać strat podatkowych spółek członków PGK (powstałych 
przed przystąpieniem do PGK)

„Polski Ład”

Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Ulga na działalność 
badawczo-
rozwojową (B+R, 
R&D)

• Zwiększenie odliczalności od podstawy opodatkowania wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową ze 100% do 200% takich wydatków (dla dużych podatników 
niebędących centrum badawczo-rozwojowym)

• W przypadku podatników mających stratę podatkową (tzn. Nie mających podstawy 
opodatkowania, od której można by odliczyć wydatki na B+R), mogą oni skonsumować 
ulgę poprzez obniżenie zaliczek PIT od pracowników prowadzących działalność B+R (tzw. 
Ulga na innowacyjnych pracowników)

• Możliwość uwzględnia wydatków kwalifikowanych z ulgi na działalność badawczo-
rozwojową także na potrzeby wyliczenia przychodów opodatkowanych 5% innovation / 
patent box (IP box - kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności 
intelektualnej)

Ulga B+R to najprostszy 
i najbezpieczniejszy sposób 
na obniżenie CIT (i PIT).

„Polski Ład”

CIT Nowe ulgi:

• Na prototyp

• Na IPO

• Konsolidacyjna

• Na robotyzację

• Na ekspansję

• Na sponsoring / 
CSR

• Ulga na prototyp: odliczenie części kosztów produkcji próbnej nowego produktu / 
wprowadzenia go na rynek, ale w wyniku prac B+R, do maks. 30% kosztów, nie więcej 
niż 10% dochodu

• Ulga na IPO: 150% KUP dla emitentów związanych z wejściem na giełdę; odliczenie 50% 
wydatków na usługi doradcze, prawne finansowe bezpośrednio związane z emisją 
do maks. 50 tys. zł 

• Ulga konsolidacyjna: przy przejęciu spółki kapitałowej odliczenie od podstawy 
opodatkowania kosztów nabycia akcji lub udziałów (np. obsługi prawnej). Nie dotyczy 
ceny za nabycie akcji / udziałów oraz kosztów finansowania dłużnego. Maks. 250 tys. zł w 
roku podatkowym

• Ulga na robotyzację: dla działalności przemysłowej / produkcyjnej. Odliczenie 
od dochodu kosztów na automatyzację stanowisk pracy, zarówno zakupu i leasingu 
nowych robotów oraz potrącenie 50% kosztów na robotyzację w 2022-26

• Ulga na ekspansję: odliczenie 100% kosztów na zwiększenie sprzedaży produktów (rzeczy 
wytworzonych przez podatnika), ale nie więcej niż 1 mln zł w roku podatkowym. 
Warunkiem wzrost sprzedaży w okresie 2 następujących po sobie lat podatkowych

• Ulga na sponsoring / CSR: odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kwoty kosztów 
poniesionych na działalność z zakresu CSR, tj. na działalność sportową, kulturalną 
i szkolnictwo (obowiązuje liczne warunki zastosowania ulgi)

„Polski Ład”

Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Polska spółka 
holdingowa (PSH)

• Przychody ze zbycia udziałów w spółkach zależnych na rzecz podmiotów niepowiązanych 
(pod warunkiem złożenia oświadczenia przez zbyciem) i 95% dywidend będą wolne 
od podatku dla PSH

• PSH to polska spółka kapitałowa posiadająca min. 10% akcji / udziałów w kapitale spółki 
zależnej przez min. 1 rok. Zwolnienie przychodów ze sprzedaży nie dotyczy spółek 
nieruchomościowych

• Spółki zależne nie mogą posiadać więcej niż 5% udziałów w innych spółkach

„Polski Ład”

CIT Amortyzacja • W spółkach nieruchomościowych, amortyzacja podatkowa od budynków i lokali 
nie może być wyższa od amortyzacji księgowej

„Polski Ład”

CIT Płatności 
bezgotówkowe

• Obowiązek przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego także 
od konsumenta, przy transakcjach powyżej 20 000 zł (sankcja – przychód podatkowy 
dla przedsiębiorcy, który przyjął płatność w gotówce)

• Płatność przelewem – obniżenie progu, dla którego wymagana jest płatność przelewem 
w transakcjach B2B z 15 000 zł do 8 000 zł (sankcja – NKUP)

„Polski Ład”

CIT / PIT Przesyłanie ksiąg 
podatkowych JPK

• Przesyłanie ksiąg podatkowych organom podatkowym automatycznie jako JPK, bez 
żądania (od 2023 r.), w CIT raz w roku wraz z zeznaniem CIT-8, w PIT także co miesiąc 
/ kwartał

Przygotowania będą 
kosztowne i czasochłonne. 
W takiej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem jest 
rozpoczęcie projektu 
z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

CIT Sankcje dla 
zatrudniających 
„na czarno”

• W przypadku nielegalnego zatrudnianie „pracodawca” będzie zobowiązany rozpoznać 
przychód podatkowy w wysokości wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie 
„pracownikowi” oraz dodatkowo w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia

„Polski Ład”

CIT Abolicja 
podatkowa

• Ryczałt przejściowy – nieujawniony dochód lub majątek opodatkowany niższą stawką 
(8% od dochodu albo 2% od majątku; zwolnienie z dodatkowego opodatkowania 
i odsetek)

• Istnieje możliwość zgłoszenia dochodu / majątku osiągniętego w przeszłości w Polsce 
lub za granicą

• Jeśli przedsiębiorca zainwestuje w Polsce tyle, ile wynosi ujawniony przez niego dochód 
/ majątek, to zostanie mu zwrócone do 30% ryczałtu przejściowego

„Polski Ład”

CIT Inne • CFC (zagraniczna jednostka kontrolowana): rozszerzenie katalogu przesłanek 
konstytuujących CFC

• Wprowadzenie definicji kiedy podatnik ma siedzibę na terytorium polski (w związku 
z czym jest polskim rezydentem podatkowym); będzie to zależeć w szczególności 
od prowadzenia w Polsce bieżących spraw w sposób zorganizowany i ciągły

• Zmiany w ryczałcie od spółek (tzw. CIT estoński)

„Polski Ład”

Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

VAT Faktury 
ustrukturyzowane
(u-faktury) i SLIM 
VAT 2

• Wprowadzenie faktury ustrukturyzowanej, zwanej w skrócie także u-fakturą, 
wystawianej według ściśle określonego wzorca (określonego w strukturze logicznej XSD, 
JPK FA_VAT(1)) i wystawianej za pomocą systemu teleinformatycznego (krajowego 
systemu e-faktur, KSeF) zarządzanego przez szefa krajowej administracji skarbowej

• W 2022 r. u-faktury będą dobrowolne. Od 2023 zapowiedziano ich obowiązkowość

• Możliwość wystawiania faktur nie wcześniej niż 60. dnia przed dokonaniem dostawy 
towaru lub wykonaniem usługi, lub 60. dnia przed otrzymaniem (przed dokonaniem 
dostawy towaru lub wykonaniem usługi) całości lub części zapłaty. Obecnie faktury 
nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed dokonaniem ww. 
czynności (z wyjątkami)

• Rezygnacja z obowiązku umieszczania na fakturze korygującej m.in. wyrazów „faktura 
korygująca” albo „korekta” oraz przyczyn korekty, a w niektórych przypadkach (gdy 
korekta dotyczy wszystkich dostaw towarów i świadczonych usług) nazw (rodzajów) 
towarów lub usług objętych korektą

• Brak obowiązku umieszczenia adnotacji „duplikat”

Przygotowania będą 
kosztowne i czasochłonne. 
W takiej sytuacji najlepszym 
rozwiązaniem jest 
rozpoczęcie projektu 
z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Ustawa z 29 
października 
2021 r. o zmianie 
ustawy o podatku 
od towarów 
i usług oraz 
niektórych 
innych ustaw

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://www.podatki.gov.pl/media/7164/schemat_fa_vat-1-_v1-0e.xsd
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1547_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

VAT Grupy VAT • Od lipca 2022 r. Możliwość tworzenia grup VAT (GV)

• Transakcje pomiędzy podmiotami w GV nie będą podlegały opodatkowaniu VAT

• GV musi trwać min. 3 lata pomiędzy spółkami powiązanymi ze sobą finansowo, 
ekonomicznie oraz organizacyjnie

• Kluczowy wymóg, żeby spółka dominująca posiadała bezpośrednio min. 50% udziałów w 
każdej spółce zależnej z GV

Praktyczną trudnością 
w tworzeniu GV jest wymóg 
bezpośredniego 50% 
udziału spółki dominującej. 

Wątpliwości czy wszystkie 
transakcje z oddziałami 
(gdy centrala jest GV) będą 
podlegać VAT (sprawy 
Skandia i Danske).

„Polski Ład”

VAT Opcja 
opodatkowania 
VAT usług 
finansowych

• Możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT usług finansowych świadczonych na rzecz 
przedsiębiorców (nie dotyczy usług ubezpieczeniowych i usług świadczonych na rzecz 
konsumentów)

• Konieczność stosowania braku zwolnienia przez min. 2 lata

Opcja opodatkowania 
może być korzystna np. 
dla oddziałów 
zagranicznych instytucji 
finansowych.

„Polski Ład”

Inne Ord-u • ORD-U nie muszą składać podmioty, które sporządzają TPR-C oraz nie miały transakcji o 
wartości ponad 100k zł z podmiotami z rajów podatkowych

• Dotyczy już roku 2021

„Polski Ład”

Inne Porozumienie 
inwestycyjne

• Minister finansów będzie odpłatnie wydawał na wniosek inwestora (czyli tego, który 
rozpoczął lub planuje inwestycję w Polsce) porozumienie inwestycyjne (tzw. 
Interpretację 590)

• Min. Wartość inwestycji to 100 mln zł, a od 2025 r. 50 mln zł

• Porozumienie inwestycyjne będzie negocjowane przez organ i inwestora oraz może 
swoim zakresem obejmować: uprzednie porozumienie cenowe (APA), interpretacje 
podatkowe, opinie zabezpieczające (chroniące przed GAAR), wiążące informacje 
stawkowe w VAT (WIS) i wiążące informacje akcyzowe (WIA) 

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm
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Ważne zmiany podatkowe wchodzące w życie na początku 2022 r.

Podatek / 
Zagadnienie

Zmiana Opis
Wpływ na działalność 
instytucji finansowych
wysoki / średni / mały

Hinty Deloitte

Inne Różne • Od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalnej online muszą być połączone z terminalem płatniczym

• Nabycie sprawdzające jako nowa instytucja kontrolna organów podatkowych, 
uprawniająca do kontrolowanego nabycia towarów i usług (aby wykryć 
nieprawidłowości) 

„Polski Ład”

Podstawa 
prawna: 

Wysoki 

Średni

Mały

https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/1532_u.htm


Niniejsza prezentacja nie stanowi porady podatkowej, rachunkowej lub prawnej. W szczególności poruszone tu kwestie wymagają uprzedniej, dokładnej analizy 
rachunkowej, podatkowej i prawnej. Niektóre zagadnienia mogą wymagać zabezpieczenia pozycji prawnopodatkowej w drodze uzyskania pisemnych, indywidualnych 
interpretacji prawa podatkowego.

Prezentacja oraz informacje w niej zawarte mają na celu dostarczenie ogólnych informacji i nie stanowią wyczerpującego przedstawienia tematów w niej zawartych. 
Jako taka nie może być wykorzystywana w żadnym innym celu.

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń o charakterze kontraktowym, deliktowym lub innym względem żadnych osób. 

Listopad 2021 r. (C) Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.


