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Wprowadzenie do zmian w przepisach
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Wprowadzenie do zmian w przepisach (1/2)
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Jakich obszarów dotyczą najistotniejsze zmiany:

▪ Zmiana zasad odprowadzania składki zdrowotnej

▪ Wprowadzenie nowych ulg podatkowych wspierających

inwestycje

▪ Możliwość wspólnego rozliczenia podatku VAT w ramach

grupy VAT

▪ Uatrakcyjnienie estońskiego CIT

▪ Wprowadzenie nowego minimalnego podatku

▪ Wprowadzenia limitowania kosztów przy wypłacie ukrytej

dywidendy



Wprowadzenie do zmian w przepisach (2/2)
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Ważne źródła prawa:

• ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od

osób prawnych, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm. – dalej:

„ustawa o CIT”

• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

osób fizycznych, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm. – dalej:

„ustawa o PIT”

• ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o

podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych

innych ustaw – dalej: „Nowelizacja”

▪ ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i

usług t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm – dalej:

„ustawa o VAT”

▪ Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 z późn. zm. – dalej: „KKS”

▪ Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym

podatku dochodowym od niektórych przychodów

osiąganych przez osoby fizyczne t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.

1905 z późn. zm. – dalej: „ustawa o ryczałcie”

▪ Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm. – dalej: „UOR”



Zmiany w zakresie PIT i obciążeń osobistych
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Zmiany w zakresie PIT i obciążeń osobistych
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1. Nowa składka zdrowotna:

a) członkowie zarządu

b) przedsiębiorcy opodatkowani liniowo

c) przedsiębiorcy opodatkowani skalą progresywną

d) przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych

e) wspólnicy jednoosobowych sp. z o.o. oraz spółek jawnych,

partnerskich i komandytowych

2. Nowa kwota wolna od podatku i wyższy próg skali

3. Likwidacja karty podatkowej

4. Ulga dla klasy średniej

5. Ulga 4+



Nowa składka zdrowotna
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Co się zmienia:

• Objęcie obowiązkiem składkowym wszystkich członków zarządu
wynagradzanych na mocy uchwały - składka wyniesie 9% kwoty
pobieranego wynagrodzenia

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

• Płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie
tj. spółka

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Dodatkowe obciążenie ekonomiczne po stronie członków
zarządu

▪ Dodatkowy element kalkulacyjny dla działu płac

Członkowie zarządu



Nowa składka zdrowotna
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Co się zmienia:

• Zmiana wysokości stawki zdrowotnej na 4,9% liczonej od
dochodu

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

• Wysokość składki nie mniejsza niż 9% minimalnego
wynagrodzenia - składka minimalna wyniesie więc 270,00 zł

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Znaczący spadek opłacalności stosowania podatku liniowego

▪ Efektywna stopa opodatkowania na poziomie 23,9 % - bez
możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku oraz ulgi dla
klasy średniej

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo



Nowa składka zdrowotna
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Co się zmienia:

• Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

• Podstawą obliczenia składki jest dochód (stawka 9%)

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Podwyższenie efektywnej stopy opodatkowania o wartość
składki zdrowotnej która nie podlega odliczeniu

▪ Negatywne konsekwencje są rekompensowane zwiększeniem
kwoty wolnej od podatku lub ulgą dla klasy średniej

Przedsiębiorcy opodatkowani skalą progresywną



Nowa składka zdrowotna
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Co się zmienia:

• Wysokość stawki składki zdrowotnej uzależniona jest od
wysokości rocznych przychodów:

▪ do 60.000 zł - 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
tj. 305,56 zł

▪ od 60 000 zł do 300 000 zł - 100 % przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, tj. 509,27 zł

▪ powyżej 300.000 zł - 180% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, tj. 916,68 zł

• Brak odliczenia od podatku

• Składka podlega miesięcznym wpłatom. Wzrost składki nastąpi
po przekroczeniu danego progu. Po zakończeniu roku ustala się
roczną podstawę składki na podstawie rocznych przychodów.
Ewentualna różnica podlega rozliczeniu (zwrot albo wpłata)

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Wzrost opłacalności zryczałtowanych form opodatkowania
z uwagi na możliwość zastosowania łącznie niższej efektywnej
stawki podatkowej

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych



Nowa składka zdrowotna
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Co się zmienia:

• Inna podstawa wymiaru składki dla wspólników
jednoosobowych sp. z o.o. oraz spółek jawnych, partnerskich i
komandytowych objętych obowiązkiem składkowym

• Składka zdrowotna będzie obliczana od kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS

• Przewiduje się, że kwota ta w 2022 r. wyniesie około 5 922 zł,
zatem składka zdrowotna wynosiłaby około 533 zł miesięcznie

• Brak możliwości odliczenia składki

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Dodatkowe obciążenie ekonomiczne po stronie wspólników

Wspólnicy jednoosobowych sp. z o.o., spółek komandytowych oraz spółek jawnych będących podatnikiem CIT



Kwota wolna od podatku i wyższy próg skali
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Nowa kwota wolna od podatku:

• Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 złotych rocznie

• Uwaga - kwota wolna nie dotyczy osób rozliczających się
podatkiem liniowym

• Kwota wolna nie maleje wraz ze wzrostem dochodów

Wyższy próg skali:

▪ Zwiększenie kwoty granicznej II progu podatkowego do kwoty
120 000 zł.

▪ Wysokość stawek podatkowych nie ulega zmianie



Likwidacja karty podatkowej
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Co się zmienia:

• Brak możliwości wyboru karty podatkowej jako metody
opodatkowania od 1 stycznia 2022 r.

• Stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie
dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy
opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r i będą kontynuować
stosowanie tej formy opodatkowania

• Opodatkowanie według karty podatkowej nie znajdzie
zastosowania do świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia
wykonywanych na rzecz innego podmiotu dla potrzeb
prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej

• Powyższe dotyczy m.in. lekarzy współpracujących ze
szpitalami i przychodniami w ramach prowadzonej działalności

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ograniczenie możliwości wyboru form opodatkowania z 4 do 3
form



Ulga dla klasy średniej
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Co się zmienia:

• Wprowadzona zostaje nowa ulga podatkowa dla pracowników
lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej
działalności gospodarczej którzy rozliczają się na zasadach
ogólnych (skala podatkowa)

• Dotyczy osób, których roczne przychody wynoszą od 68 412 zł
do 133 692 zł. Uzyskanie wyższych przychodów skutkuje utratą
prawa do ulgi

• Kwotę ulgi oblicza się wg. ustawowego wzoru

Przewidywany wpływ na biznes:

• Wyrównanie strat wynikających z braku możliwości odliczenia
składki zdrowotnej

• Dodatkowy element kalkulacyjny dla działu płac



Ulga 4+
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Co się zmienia:

• Zwalnia się od podatku dochodowego przychody do wysokości
nieprzekraczającej 85 528 zł, osiągnięte:

• ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej
i spółdzielczego stosunku pracy,

• z umów zlecenia,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej

• Warunkiem zwolnienia jest wykonywanie w ciągu roku
podatkowego władzy rodzicielskiej lub wykonywania określonej
funkcji (np. opiekuna prawnego) w stosunku do co najmniej
czworga dzieci

• Konieczność zbierania oświadczeń o spełnieniu warunków
zwolnienia

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Poprawa sytuacji majątkowej rodzin wielodzietnych

▪ Dodatkowy element kalkulacyjny dla działu płac



Zmiany w zakresie CIT

17



Zmiany w zakresie CIT
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1. Podatkowe Grupy Kapitałowe – nowe kryteria

2. Ukryta dywidenda

3. Estoński CIT w bardzo dobrej odsłonie

4. Podatek u źródła – wybrane zmiany

5. Decyzje o wsparciu – nowy kierunek MF

6. Podatek od straty - czyli nowy minimalny podatek

dochodowy



Podatkowe grupy kapitałowe – nowe kryteria
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Co się zmienia:

• Obniżenie wymagań dla założenia i utrzymania PGK:

▪ Zmniejszenie wartości przeciętnego kapitału zakładowego,
przypadającego na każdą ze spółek, do wartości 250.000 zł
(wcześniej 500 000 zł)

▪ Uchylenie zakazu posiadania udziałów przez spółki zależne
w innych spółkach tworzących PGK

▪ Zniesienie wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego

▪ Zniesienie wymogu utrzymania rentowności PGK (wcześniej -
konieczność utrzymania udział dochodów w przychodach -
w wysokości co najmniej 2%)

▪ Dopuszczenie podziału spółek zależnych tworzących PGK

▪ Możliwość rozliczenia strat poniesionych przed utworzeniem PGK

• Wprowadzenie przepisu rozszerzającego odpowiedzialność
solidarną również na spółki tworzące PGK w momencie utraty
przez nią statusu PGK

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Zwiększenie atrakcyjności PGK głównie poprzez zniesienie
konieczności utrzymania progu rentowności



Ukryta dywidenda
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Co się zmienia:

• Dotyczy wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze
świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany na rzecz
tej spółki

• Nie jest kosztem wydatek spełniający definicję ukrytej
dywidendy. O ukrytej dywidendzie mówimy gdy:

▪ wysokość kosztów uzależniona jest od osiągnięcia zysku przez
spółkę, lub

▪ racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów, lub

▪ koszty są ponoszone z tytułu prawa do korzystania z aktywów,
które stanowiły własność wspólnika przed utworzeniem podatnika

• Zastosowanie limitowania kosztów dotyczy nadwyżki ponad
kwotę zysku brutto spółki

• Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Konieczność przeprowadzenia audytu przepływów pieniężnych
miedzy spółką a jej właścicielami



Estoński CIT w bardzo dobrej odsłonie (1/2)
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Co się zmienia:

• Rozszerzenie uprawnionych podmiotów o spółki komandytowe
i komandytowo-akcyjne (których wspólnikami są wyłącznie
osoby fizyczne)

• Zlikwidowany zostanie limit przychodów w kwocie 100 mln zł

• Likwidacja warunku ponoszenia nakładów inwestycyjnych

• Nowe stawki wyniosą 10% dla małych i rozpoczynających
działalność podatników CIT i 20% dla pozostałych podatników

• W przypadku wypłaty 100 % zysku, łączne obciążenie ryczałtem
i PIT wyniesie ok. 20% dla małych i rozpoczynających działalność
podatników oraz ok. 25% dla pozostałych podatników



Estoński CIT w bardzo dobrej odsłonie (2/2)
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Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Znaczący wzrost atrakcyjności i opłacalności tej formy
opodatkowania

▪ Obniżenie efektywnej stopy opodatkowania

▪ Liberalizacja warunków uprawniających do skorzystania
z estońskiego CIT powinna zachęcić do rozważenia możliwości
zastosowania tej formy opodatkowania



Podatek u źródła – wybrane zmiany
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Co się zmienia:

• Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

• „WHT refund” – zawężenie zakresu przedmiotowego
i podmiotowego do płatności o charakterze biernym na rzecz
podmiotów powiązanych

• Rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu
zwolnienia o preferencje wynikające z UPO

• Możliwość podpisania oświadczenia przez płatnika
zgodnie z jego reprezentacją



Decyzje o wsparciu – nowy kierunek MF
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Co się zmienia:

• Zwolnienie tylko dla dochodu wygenerowanego wz. z realizacją
nowej inwestycji

• Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie PSI
lub SSE mogą skorzystać z ulgi IP Box na zasadach ogólnych

• Wprowadzenie definicji legalnej rozpoczęcia inwestycji



Podatek od straty - czyli nowy minimalny podatek 
dochodowy
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Co się zmienia:

• Opodatkowaniu podlegają Polscy rezydenci podatkowi oraz PGK
którzy ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż zyski
kapitałowe albo osiągnęli rentowność poniżej 1% (udział
dochodów w przychodach)

• Stawka podatku wynosi 10% podstawy opodatkowania

• Podstawą opodatkowania jest suma składników wskazanych
w ustawie w tym m.in. 4 % przychodów ze źródła przychodów
innych niż zyski kapitałowe

• Przewidziano wyłączenia m.in. dla spółek rozpoczynających
działalność czy podmiotów które zanotowały 30% spadek
przychodów

• Uchyla się przepis art. 15e ustawy o CIT regulujący limitowanie
kosztów usług niematerialnych

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Zmiana kluczowa dla podmiotów, które nie osiągają
określonego progu rentowności



Zmiany wspólne dla PIT i CIT
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Zmiany wspólne dla PIT i CIT
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1. Polska Spółka Holdingowa – istota pomysłu

2. Reorganizacja a Polski Ład – nowe ograniczenia

3. Amortyzacja budynków mieszkalnych



Polska Spółka Holdingowa – istota pomysłu
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Co się zmienia:

• Spółka holdingowa to spółka która m.in.:

• posiada bezpośrednio, co najmniej przez rok, co najmniej 10%
udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej

• prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą i nie korzysta ze
zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

• Krajowa spółka zależna to spółka która m.in. nie posiada więcej
niż 5% udziałów (akcji) w kapitale innej spółki;

• Zagraniczna spółka zależna to spółka która m.in.:

• ma osobowość prawną i nie ma siedziby w raju podatkowym

• podlega opodatkowaniu w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska

• Zwalnia się od podatku dochodowego 95% kwoty dywidendy
uzyskanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej. Pozostała
część będzie podlegała CIT na zasadach ogólnych

• Dotyczy dywidend wypłacanych z krajów spoza UE lub EOG

• Zwalnia się z podatku dochody ze zbycia udziałów (akcji)
w krajowej lub zagranicznej spółce zależnej na rzecz podmiotu
niepowiązanego, pod warunkiem złożenia w terminie
oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia



Reorganizacja a Polski Ład – nowe ograniczenia
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Co się zmienia:

• Wymiana udziałów – 2 nowe warunki neutralności podatkowej:

▪ wnoszone przez wspólnika udziały/akcje nie zostały nabyte lub
objęte w wyniku transakcji wymiany udziałów albo przydzielone
w wyniku łączenia lub podziału podmiotów, oraz

▪ wartość nabywanych przez wspólnika udziałów/akcji przyjęta dla
celów podatkowych nie może być wyższa niż wartość wnoszonych
przez tego wspólnika udziałów/akcji, jaka byłaby przyjęta przez
tego wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do
wymiany udziałów

• Połączenie lub podział spółek - analogiczne zmiany tj. łączenie
lub podział spółki nie będą neutralne podatkowo, jeżeli:

▪ udziały/akcje wspólnika w spółce przejmowanej lub dzielonej
zostały nabyte lub objęte w wyniku wymiany udziałów albo
przydzielone w wyniku innego łączenia lub podziału podmiotów,
oraz

▪ gdy przyjęta przez wspólnika dla celów podatkowych wartość
udziałów/akcji przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo
zawiązaną jest wyższa niż wartość udziałów/akcji w spółce
przejmowanej lub dzielonej jaka byłaby przyjęta przez tego
wspólnika dla celów podatkowych, gdyby nie doszło do łączenia lub
podziału



Amortyzacja budynków mieszkalnych
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Co się zmienia:

• Uchylenie przepisów regulujących prawo do amortyzacji lokali
i budynków mieszkalnych

• Brak ochrony praw nabytych

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Konieczność rewizji opłacalności nabywania lokali mieszkalnych
i ewentualnej zmiany strategii inwestycyjnej



Zmiany w zakresie VAT
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Zmiany w zakresie VAT
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1. Grupa VAT

2. Zwolnienie finansowe



Grupa VAT
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Co się zmienia:

• Umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo,
ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb
podatku od towarów i usług

• Warunki dla grupy VAT:

▪ podmiot może być członkiem tylko jednej Grupy VAT

▪ grupa VAT nie może być członkiem innej Grupy VAT

▪ w trakcie trwania Grupa VAT nie może być rozszerzona ani
pomniejszona

▪ w skład muszą wchodzić podmioty z siedzibą w Polsce

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Wyłączenie z opodatkowania transakcji wewnątrzgrupowych

▪ Czynność opodatkowania dokonana przez jednego z członków
Grupy VAT będzie traktowana jako czynność opodatkowana
dokonana przez samą grupę VAT



Zwolnienie finansowe
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Co się zmienia:

• Możliwość wyboru przez podatnika opodatkowania
wykonywanych przez niego usług finansowych, zwolnionych na
podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT Dotyczy m.in. usługi
udzielania kredytów, pożyczek, poręczeń lub gwarancji

• Dotyczy jedynie usług świadczonych na rzecz podatników

• Rezygnacja ze zwolnienia będzie wymagać opodatkowania usług
przez okres co najmniej 2 lat

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług lub
towarów związanych ze sprzedażą usług finansowych

▪ Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu usług na
zasadach ogólnych



Porozumienie inwestycyjne

35



Porozumienie inwestycyjne – interpretacja 590
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Co się zmienia:

• Możliwość zawarcia umowy pomiędzy Ministrem Finansów
a inwestorem regulującej kwestie podatkowe działalności
prowadzonej na terytorium kraju.

• Inwestorem jest podatnik który planuje lub rozpoczął
inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 100 mln
złotych

• W ramach porozumienia podatnik może otrzymać:

▪ Uprzednie porozumienie cenowe (tylko jednostronne)

▪ Opinię zabezpieczającą

▪ Wiążąca informację akcyzową

▪ Wiążąca informację stawkową

▪ Interpretację indywidualną

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Uproszczenie sytuacji inwestorów oraz zwiększenie pewności co
do skutków podatkowych planowanych inwestycji



Zmiany w zakresie ulg podatkowych
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Zmiany w zakresie ulg podatkowych
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1. Zmiany w uldze B+R (CIT + PIT)

2. Ulga na prototyp (CIT + PIT)

3. Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników (CIT + PIT)

4. Ulga na robotyzację (CIT + PIT)

5. Ulga na CSR



Zmiany w uldze B+R (CIT + PIT)
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Co się zmienia:

• Możliwość łącznego stosowania ulgi B+R oraz IP-BOX

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Szczególnie interesujące dla podatników którzy komercjalizują
wyniki prac B+R osiągając przy tym dochody
kwalifikowane (w rozumieniu przepisów o IP-Box)



Ulga na prototyp (CIT + PIT)
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Co się zmienia:

• Wprowadza się nową ulgę podatkową dotyczącą produkcji
próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu

• Ulga uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30%
kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem
na rynek nowego produktu

• Nowy produkt, to produkt który powstał w wyniku
prowadzonych przez przedsiębiorcę prac B+R

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga ma znaczenie dla podatników, którzy ponoszą wydatki
związane z próbną produkcją, a które nie są uwzględniane
w uldze B+R



Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników 
(CIT + PIT)
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Co się zmienia:

• Ulga jest tak naprawdę dodatkowym modułem znanej ulgi B+R

• W praktyce ulga pozwoli na odliczenie od zaliczek na PIT
(wybranych pracowników) nierozliczoną w poprzednich latach
kwotę ulgi B+R

• Podstawowym warunkiem zastosowania ulgi będzie
poświęcanie przez pracownika minimum 50% czasu pracy na
działalność badawczo rozwojową w danym okresie
rozliczeniowym (okresie rozliczeniowym zaliczki na PIT)

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga będzie istotnym wsparciem dla przedsiębiorstw, które nie
były w stanie „wykorzystać” ulgi B+R w swoim własnym
rozliczeniu podatkowym



Ulga na robotyzację (CIT + PIT)
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Co się zmienia:

• Do ustawy o CIT i ustawy o PIT zostanie wprowadzona ulga,
która pozwoli odliczyć od podstawy opodatkowania do 50%
kwalifikowanych kosztów na robotyzację

• Ulga będzie przysługiwać wszystkim przedsiębiorcom,
niezależnie od lokalizacji i rozmiaru biznesu

• Kosztami kwalifikującymi się do ulgi będą w szczególności:
wydatki na zakup lub leasing robotów i kobotów, koszty
oprogramowania dla tych narzędzi, a także koszty związane
bezpośrednio z robotyzacją – np. wydatki na szkolenia z obsługi

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga jest szczególnie interesująca dla firm, które planują
modernizować park maszynowy lub inwestować w nowe linie
produkcyjne



Ulga na CSR
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Co się zmienia:

▪ Dotyczy możliwości odliczenia 50% wydatków poniesionych na
działalność: sportową, edukacyjną lub kulturalną

▪ Odliczeniu będą podlegały koszty kwalifikowane wskazane
w ustawie, które nie zostały podatnikowi zwrócone w
jakikolwiek sposób lub odliczone od dochodu

▪ Dotyczy m.in. finansowania stypendium sportowego czy
instytucji kultury wpisanej do odpowiedniego rejestru

▪ Korzyścią jest możliwość zaliczenia wydatku do kosztów
w kwocie stanowiącej 150% jego wartości

Przewidywany wpływ na biznes:

▪ Ulga jest szczególnie interesująca dla firm zajmujących się
działalnością sponsorską



Zmiany w zakresie rachunkowości
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Zmiany w zakresie rachunkowości
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Co się zmienia:

• Wprowadzenie obowiązku sporządzania przez emitentów
sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności
w jednym formacie elektronicznym (XHTML)

• Dla pozostałych jednostek, stosujących MSSF, przyjęto
rozwiązanie prowadzące do większego ujednolicenia formatów
oraz zwiększenia użyteczności sprawozdań finansowych, jak
również sprawozdań z działalności (możliwość automatycznego
przeszukiwania dokumentu oraz porównania,
analizowania i interpretowania danych)

• Wprowadzono ułatwienia dotyczące podpisywania sprawozdań
finansowych

• Przyjęto zmiany dotyczące konsolidacji sprawozdań
finansowych Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)



Zmiany w zakresie Kodeksu Karnego Skarbowego 
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Odpowiedzialność za brak dokumentacji TP
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Co się zmienia:

• Dotychczas karane było niezłożenie oświadczenia dot. cen
transferowych

• Zgodnie z nowym brzmieniem karze grzywny będzie podlegało:

• niesporządzenie dokumentacji TP lub niedołączenie do
dokumentacji lokalnej (tzw. local file) dokumentacji grupowej
(grzywna do 720 stawek dziennych)

• sporządzenie dokumentacji TP niezgodnie ze stanem rzeczywistym
(grzywna do 720 stawek dziennych) oraz

• sporządzenie dokumentacji TP po terminie (grzywna do 240 stawek
dziennych)



Dziękujemy.

JGA – Doradztwo Podatkowe sp. z o. o.

ul. J. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice
tel./fax: +48 (32) 257 17 79, (32) 258 18 40,

podatki@jga.com.pl, www.jga.com.pl


