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Śmiało można stwierdzić, że kwiecień upłynął pod znakiem korekt Polskiego Ładu.

05.04.2022 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy 

– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczą zmianą, którą 

wprowadza nowelizacja jest sposób ustalania dochodu dla celów składki zdrowotnej. 

Dochód ten nie jest jeszcze jednak równy dochodowi ustalanemu dla celów podatku 

dochodowego. Zmiany odnoszące się do tej kwestii weszły w życie 13 kwietnia.



Co zmieniła ustawa?

Brak możliwości uwzględnienia różnic remanentowych w podstawie wymiaru składki zdrowotnej 

był jednym z wielu tematów, które spotkały się z niezrozumieniem środowiska przedsiębiorców i 

księgowych. Przepisy Polskiego Ładu nie odnosiły się także do odpisów amortyzacyjnych od 

środków trwałych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed 2022 rokiem.

Błąd ten naprawiła omawiana nowelizacja z 9 lutego 2022 r. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 81 ust. 2 i 2c 

dodany został zapis o uwzględnieniu w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 

art. 24 ust. 1-2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



O czym zatem mówią nam wskazane przepisy ustawy o PIT? 

Różnice remanentowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej

W przepisach wskazany jest sposób obliczania dochodu z działalności gospodarczej m. in. u 

podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Dochodem jest u nich różnica 

pomiędzy przychodami a kosztami uzyskania

- powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego 

towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, 

półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków jeżeli wartość 

remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego,

- lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, 

jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.  



W związku z tymi zmianami remanent robiony zarówno w trakcie roku jak i na koniec roku 

będzie miał wpływ na podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Przepis przejściowy

Warto także wspomnieć, że nowelizacja wprowadziła przepis odnoszący się do roku 2022, 

zgodnie z którym przy ustalaniu w 2022 r. dochodu dla celów składki zdrowotnej nie 

powiększa się go o różnicę remanentową. Ma to odniesienie do sytuacji, kiedy remanent 

końcowy okazałby się wyższy od remanentu początkowego.



Dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie będzie powiększany o odpisy 

amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Przepisy art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują także 

definicję dochodu z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 

2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych 

produkcji rolnej. Jest to różnica między przychodem ze zbycia składnika majątku, a jego 

wartością początkową, powiększona o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Po zmianach zatem dochód ten zostaje zrównany z dochodem ustalanym na potrzeby 

składki zdrowotnej.



Przepis przejściowy

W tym zakresie również przewidziano przepis przejściowy. Dotyczy on środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych nabytych i amortyzowanych przed 2022 r. Zgodnie z 

nowelizacją dochód dla celów składki zdrowotnej nie jest powiększany o odpisy 

amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Przykłady jak zmiany wpływają na obliczanie podstawy dla celów składki zdrowotnej z 

uwzględnieniem zmian przejściowych znajdziecie w dodatku do tygodnika 1/2022.



W kwietniu Ministerstwo Finansów zakończyło także konsultacje społeczne w sprawie 

proponowanych zmian w systemie podatkowym w 2022 r. Zmiany te zawarte zostały w 

projekcie ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewidywał zmiany, które nie do 

końca spotkały się z pozytywnym odbiorem. W związku z tym po konsultacjach z 

zainteresowanymi branżami i środowiskami wprowadzono modyfikację proponowanych 

rozwiązań. Nowe propozycje ogłoszone zostały 13 kwietnia.



Projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów 22 kwietnia. Wśród przyjętych 

rozwiązań znalazło się między innymi:

- Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.,

- Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej,

- Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na 

podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.

- Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy 

skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł (samotni rodzice wychowujący 

dziecko z niepełnosprawnościami skorzystają z podwójnej kwoty wolnej, czyli 60 tys. 

zł).



- Inne preferencje prorodzinnych, w tym m.in. zwiększenie kwoty zarobków, jakie 

może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 

zł do 16 061,28 zł w 2022 r.).

- Możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych 

przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt. 

- Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, 

PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Zeznania te będą składane 

w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia.

- Jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające 

wpływ na obliczenie zaliczki.



- Brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji 

obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie.

- Od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość rozliczania kwoty wolnej w 

zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy 

umowach zlecenia.

- Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania 

zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika. Do 

nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT może dojść w sytuacji, w której 

pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z 

nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od 

podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).



- Zmiany w uldze na zabytki. Dotyczyć będzie wyłącznie wydatków na remont, a nie 

zakup. Dodatkowo, aby z niej skorzystać trzeba będzie spełnić warunek formalny - 

remont będzie musiał zostać zatwierdzony przez konserwatora zabytków.

- Wyłączenie odpowiedzialności księgowych.



Do ostatniego rozwiązania odnieśliśmy się w Tygodniku nr 3/2022. Odpowiedzieliśmy na 

pytanie czy w związku z nowymi proponowanymi rozwiązaniami jako księgowi możemy 

czuć się zupełnie bezpiecznie? - wskazując niestety odpowiedź przeczącą, ponieważ 

bardzo istotną kwestią dla wszystkich księgowych jest zaufanie pracodawcy w związku z 

zawartą umową o pracę czy też zaufanie zleceniodawcy w przypadku biur rachunkowych. 

Błędy, niewłaściwe decyzje i czynności mogą przynieść niekorzystne dla nich rozwiązania. 

A niestety w natłoku wciąż pojawiających się zmian, dodatkowych obowiązków i często 

braku spójności w przepisach i ich interpretacji, pojawia się duże ryzyko ich popełnienia. 

Utrata zaufania to także kara za ewentualne pomyłki.



Jeśli chodzi o inne rozwiązania na uwagę zasługuje na pewno możliwość zmiany formy 

opodatkowania. 

Dotyczy ona tylko tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy 

lub ryczałt. 

Podatnicy, którzy wybrali podatek liniowy zmiany będą mogli dokonać ex post, czyli po 

zakończeniu roku podatkowego 2022. 

Natomiast podatnicy, którzy wybrali ryczałt zmiany będą mogli dokonać

- po zakończeniu roku lub 

- w trakcie roku podatkowego do 22 sierpnia 2022 r.- w tym przypadku będą płacić 

podatek wg skali za pół roku podatkowego.



Dlaczego rząd przewidział taką możliwość? Ponieważ skala stanie się dość atrakcyjną 

formą opodatkowania. Poza utrzymaniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł. 

przewidziano także zmianę stawki podatku z 17% na 12%. Podatnik rozliczający się wg skali 

podatkowej zyska na tej zmianie 4.500 zł. 

Skąd ten wynik?

Podatek obliczony na podstawie obowiązujących przepisów:

120 000 zł. x 17% - 5100 = 15 300 zł.

Podatek obliczony po  planowanych zmianach:

120 000 zł. x 12% - 3600 = 10 800 zł.

Różnica: 4 500 zł.



Niższy podatek będzie pobierany zaraz po wejściu w życie ustawy, już na etapie poboru 

zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12% stawki. Natomiast ostateczny zysk tej zmiany 

będzie odczuwalny przy rozliczeniu podatku dochodowego, dodać i podkreślić należy, że 

już za rok bieżący.

Decydując się jednak na zmianę nie można zapomnieć o innych ważnych aspektach 

dotyczących opodatkowania wg danej formy. Dlatego podjęliśmy się szerokiej analizy 

dotyczącej zmiany formy opodatkowania za 2022 rok. Temat ten omówiony został w 

dodatku do tygodnika nr 3/2022, a także szerzej w webinarze „zabezpiecz podatnika”.



Duży plus proponowanych rozwiązań to także likwidacja ulgi dla klasy średniej. Ulga ta 

jest rozwiązaniem, które od samego początku budziło wiele pytań i wątpliwości. 

Możliwość skorzystania z niej mają podatnicy uzyskujący przychody z umowy o pracę oraz 

z działalności gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej mieszczące się w 

przedziale 68 412 zł - 133 692 zł. w skali roku. 

Trzeba pamiętać jednak, że będzie można ją zastosować w rozliczeniu rocznym, jeśli 

okaże się, że jest to korzystne dla podatnika.



Do wydarzeń na które nie można było nie zwrócić uwagi należało także webinarium 

Ministerstwa Finansów dot. Aplikacji Podatnika KSeF na którym zaprezentowane i omówione 

zostały funkcje aplikacji. Odbyło się ono 7 kwietnia. Aplikacja ta umożliwiać będzie m.in. 

zarządzanie uprawnieniami, wystawianie oraz odbieranie faktur z KSeF. Przepisy umożliwiające 

wystawianie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych weszły w życie 1 stycznia 2022 r. Od tego 

dnia jest to jedna z dopuszczalnych form dokumentowania sprzedaży. Na chwilę obecną 

korzystanie z e-Faktur jest dobrowolne. Jednak od 2023 roku planowane jest wprowadzenie 

obowiązku korzystania z e-Faktur. E-faktura ustrukturyzowana musi posiadać wszystkie informacje, 

które są niezbędne na każdej fakturze VAT. Różnica jest taka, że zostaje ona zapisana w formacie 

xml, który pozwala na przesyłanie danych w niej zawartych w sposób zautomatyzowany za 

pośrednictwem systemu KSeF. Więcej na ten temat w Tygodniku nr 1/2022.



20.04 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług, przedłożony przez ministra finansów.

Termin wejścia w życie nowych rozwiązań przewidziany jest na 1 lipca 2022 r.

Celem zmian jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów przewidujących 

szczególne rozwiązania i preferencje w zakresie VAT, w odniesieniu do działań obronnych 

realizowanych w ramach unijnej wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.



Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie to:

● Wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów przez siły zbrojne innych 

państw członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu 

cywilnego (także zaopatrzenia ich mes bądź kantyn), jeżeli siły te biorą udział w 

działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania UE w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).



● Uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przemieszczenia towarów, 

które mają być wykorzystane przez siły zbrojne państwa członkowskiego 

uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji 

działania UE w ramach WPBiO. Będzie to dotyczyło przypadku, gdy towary te zostały 

przemieszczone (wykorzystane) do użytku tych sił zbrojnych lub towarzyszącego im 

personelu cywilnego, jeżeli:

○ towary te nie zostały nabyte przez te siły zbrojne na ogólnych zasadach 

regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa członkowskiego 

oraz

○ import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT określonemu wyżej.



● Umożliwienie Ministrowi finansów określenia w rozporządzeniu przypadków i 

trybów zwrotu podatku siłom zbrojnym państw członkowskich biorących udział w 

działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działania UE w ramach 

wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony i ich personelowi cywilnemu.



Na łamach naszego tygodnika poruszyliśmy także kwestię estońskiego CIT – a 

mianowicie odpowiedzieliśmy na pytanie Czy Spółka z o.o. powstała z przekształcenia 

jednoosobowej działalności gospodarczej może wybrać opodatkowanie estońskim CIT?

Oczywiście przy spełnieniu warunków określonych w ustawie sam fakt przekształcenia nie 

powoduje braku możliwości skorzystania z tej preferencji.



Przeanalizowaliśmy także zmianę wprowadzoną w ramach Polskiego Ładu w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Chodzi o minimalny podatek dochodowy uregulowany w art. 24ca ww. 

ustawy. Więcej na ten temat w dodatku do Tygodnika nr 4/2022.

Kwestie z nim związane uregulowane zostały w art. 24ca ww. ustawy.

Podmiotami których dotyczy nowa danina są spółki będące podatnikami CIT o nieograniczonym obowiązku 

podatkowym, podatkowe grupy kapitałowe oraz podatnicy – nierezydenci, którzy prowadzą działalność 

poprzez położony w Polsce zagraniczny zakład.

Podatek wynoszący 10% podstawy opodatkowania zapłacą oni, jeśli w roku podatkowym:

- ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

- osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach 

innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.



W odniesieniu do bieżących interpretacji odpowiedzieliśmy także na pytania:

- Ile składek zdrowotnych powinien zapłacić wspólnik kilku spółek komandytowych? 

(temat szerzej omówiony w dodatku do Tygodniówki nr 2/2022)

- Jak ustalić stawkę ryczałtu właściwą dla świadczonych usług?

- Jak ustalić moment powstania przychodu przy świadczeniu usług parkingowych?

- Czy możliwe jest odliczenie Vat w okresie zawieszenia?

- Dlaczego IP Box jest przedmiotem wielu interpretacji podatkowych?

- Czy certyfikat rezydencji otrzymany w wersji elektronicznej jest zgodny z ustawą o CIT?

- Czy można odzyskać VAT z faktur sprzed rejestracji do VAT?



Odnieśliśmy się także do kwestii zwolnienia z VAT w przypadku działalności 

nierejestrowanej.

Natomiast w nawiązaniu do Wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 

dnia 4.02.2022 r. sygn. akt IX U 556/17, omówiliśmy kwestię pozorności prowadzenia 

działalności gospodarczej w celu uzyskania świadczeń z ZUS.

Myślę, że księgowi z doświadczeniem niejednokrotnie musieli odpowiedzieć sobie na 

większość z powyższych pytań, a Ci którzy to doświadczenie zdobywają na pewno będą 

musieli poznać na nie odpowiedź.



Zatem ile składek zdrowotnych powinien zapłacić wspólnik kilku spółek komandytowych 

prowadzący jednocześnie działalność opodatkowaną podatkiem liniowym?

Przedsiębiorca taki powinien zapłacić 4,9% składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności oraz jeden ryczałt za wszystkie spółki 

komandytowe. Obowiązek opłacenia wielokrotnej składki zdrowotnej wystąpiłby w sytuacji 

gdyby przedsiębiorca nie prowadził jednoosobowej działalności gospodarczej, a był jedynie 

wspólnikiem w spółkach, o ile przychody z tytułu uczestnictwa w tych spółkach nie byłyby 

opodatkowane jako przychody z działalności gospodarczej.



Czy możliwe jest odliczenie VAT w okresie zawieszenia?

Tak, podatnikom w okresie zawieszenie działalności gospodarczej przysługuje prawo do 

odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane będą 

do wykonywania czynności opodatkowanych. 

Przytoczę tutaj fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej z dnia 15.04.2022 r. o numerze 0113-KDIPT1-3.4012.925.2021.3.MWJ, w której 

wskazano:



Nie ulega wątpliwości, że prawo do odliczenia przysługuje w przypadku tych wydatków, 

których przedsiębiorca dokonuje stale (np. opłaty za telefon, czynsz za najem lokalu) na 

podstawie umowy podpisanej przed zawieszeniem i kontynuowanej po ponownym 

rozpoczęciu działalności. Należy ponadto przyjąć, że w przypadku „nowych” zakupów 

(które nie wynikają z kontynuacji wcześniejszych zobowiązań) prawo do odliczania podatku 

naliczonego będzie ewentualnie przysługiwało w odniesieniu do tych towarów i usług, 

których nabycie w okresie zawieszenia bezpośrednio wiąże się z zabezpieczeniem potrzeb 

przedsiębiorstwa, tak aby mogło kontynuować działalność gospodarczą po jej 

odwieszeniu.



Zakwalifikowanie poniesionych wydatków w czasie zawieszenia działalności w dużej mierze 

zależy od rodzaju działalności. Tym samym przyznanie prawa do odliczenia podatku 

naliczonego od wydatków poniesionych w okresie zawieszenia wymaga każdorazowo 

dokonania wnikliwej analizy całokształtu okoliczności towarzyszących nabyciu towarów i 

usług oraz oceny czy jest ono niezbędne dla działalności gospodarczej podatnika po jej 

odwieszeniu.

Odpowiedzi na pozostałe pytania znajdziecie w tygodnikach.



W TYGODNIÓWCE PLUS gdzie zamieszczamy praktyczną analizę najczęściej pojawiających 

się problemów w księgowości, odnieśliśmy się do:

- wariantów rozliczenia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS finansowanych przez 

płatnika w jednoosobowej działalności gospodarczej

- korekty podatku VAT w przypadku znalezienia faktury sprzed kilku lat

- uwzględniania wydatków w kosztach uzyskania przychodu w przypadku umowy 

użyczenia podpisanej ze współmałżonkiem oraz

- ustalenia okresu korzystania z Małego ZUS plus.

Zachęcam do zapoznania się z tymi analizami.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba


