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Pan Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z przekazanym1 przez Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oświadczeniem złożonym przez senatora Roberta 
Dowhana na 34. posiedzeniu Senatu 16 grudnia 2021 r., skierowanym do Prezesa Rady 
Ministrów2, uprzejmie informuję, że Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po 
pandemii COVID-19.

Zmiany wdrażane w Polskim Ładzie3 nie mają na celu zabierania ulg i odliczeń oraz 
podwyższania podatków dla przedsiębiorców. Ich celem jest wsparcie przedsiębiorców 
borykających się ze skutkami pandemii. Są to zmiany, które zapewnią przedsiębiorcom 
oszczędności przy podejmowaniu działań prorozwojowych i proinwestycyjnych w firmach. 
Podatkowe wsparcie dotyczy również firm inwestujących w innowacyjne technologie. Dzięki 
tym rozwiązaniom firmy będą bardziej konkurencyjne. Impulsem do inwestowania jest pakiet 
podatkowych ulg dla firm, które pozwolą na obniżenie podatku albo wręcz brak konieczności 
zapłacenia podatku. W ramach tego pakietu można wskazać chociażby ulgę na ekspansję, ulgę 
na terminale, ulgę na innowacyjnych pracowników, ulgę na prototypy, symultaniczną ulgę B+R 
i IP Box, ulgę na robotyzację, ulgę na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą 
szkolnictwo wyższe i naukę, modernizację ulgi B+R czy rozwiązania w zakresie Polskiej Spółki 
Holdingowej.

Niemniej ważne są również zmiany w regulacjach dotyczących ryczałtu od dochodów spółek. 
Dla umożliwienia rozliczania się w tej formie szerszej grupie przedsiębiorców zlikwidowano na 

1 Pismo nr DSP.INT.4513.121.2021
2 Pismo z 17 grudnia 2021, nr BPS/043-34-1360/21
3 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o 
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105, z późn. zm.).
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przykład warunek ponoszenia wydatków na cele inwestycyjne, ale również rozszerzono 
możliwość jego stosowania przez duże podmioty oraz wszystkie spółki będące podatnikami 
podatku dochodowego od osób prawnych.

Równie istotne jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Dla wszystkich osób fizycznych 
opłacających podatek według skali podatkowej, w tym również dla przedsiębiorców, kwota 
wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł, a próg podatkowy do 120 tys. zł.

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców zostały wprowadzone również w zakresie 
zryczałtowanego podatku dochodowego. Zmiany te obejmują obniżenie stawek ryczałtu, 
np. dla usług w zakresie opieki zdrowotnej i usług architektonicznych i inżynierskich oraz dla 
usług związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. W wyniku tych zmian 
np. lekarz i inżynier zapłacą ryczałt w wysokości jedynie 14% przychodu a informatyk tylko 12% 
przychodu. 

Warto podkreślić, że wdrażane zmiany były szeroko konsultowane, w tym również 
z przedsiębiorcami i ich zrzeszeniami. Wdrażane w Polskim Ładzie rozwiązania to także efekt 
uzgodnień z przedsiębiorcami. To również przedsiębiorcy identyfikowali obszary, w których 
szczególnie potrzebują wsparcia w postaci zachęt podatkowych wskazując m. in. na potrzebę 
poszerzenia preferencji podatkowych w obszarze działań innowacyjnych. 

Odnosząc się do uwag dotyczących poprawek do Polskiego Ładu zgłaszanych w trakcie prac 
parlamentarnych, uprzejmie informuję, że strona rządowa nie rozstrzyga o przyjęciu lub 
odrzuceniu uwag, propozycji lub poprawek zgłaszanych przez posłów lub senatorów w tracie 
prac parlamentarnych. Jest to kompetencja poszczególnych izb parlamentu.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu

Jan Sarnowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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