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Szanowny Panie Marszałku,
w związku z przekazanym1 przez Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, skierowanym do Prezesa Rady Ministrów2,
oświadczeniem złożonym przez senatora Roberta Dowhana na 35. posiedzeniu Senatu
12 stycznia 2022 r., uprzejmie proszę o przyjęcie następującego stanowiska.
W oświadczeniu Pan Senator wskazuje na skalę zmian wprowadzonych w Polskim Ładzie oraz
czas, w jakim te zmiany zostały wprowadzone, podkreślając, że zarówno czas jak i skala
wprowadzonych zmian utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom.
Odnosząc się do zgłoszonych uwag, uprzejmie informuję, że założenia Polskiego Ładu zostały
przedstawione przez Prezesa Rady Ministrów 15 maja 2021 r. Ustawa wdrażająca podatkowe
założenia Polskiego Ładu została uchwalona 29 października 2021 r.3. Większość zmian weszła
w życie 1 stycznia 2022 r.
W odniesieniu do przedsiębiorców, zasadne jest, że zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2022 r.
Polski Ład wprowadził bowiem szereg rozwiązań, które mają na celu wsparcie
przedsiębiorców.

Dzięki zmianom wdrożonym przez Polski Ład przedsiębiorcy zyskali

instrumenty podatkowe, które umożliwiają ich rozwój. Odroczenie wejścia w życie tych zmian,
Pismo nr DSP.INT.4513.4.2022
Pismo z 14 stycznia 2022, nr BPS/043-35-1400/22
3 Ustawa 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.).
1
2

ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

1/3

np. o kolejny rok, niweczyłoby te założenia.
Korzystne zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez Polski Ład to przede wszystkim
pakiet podatkowych ulg, które stanowią zachętę do inwestowania i przyczyniają się do
rozwoju firm. Przedsiębiorca, który korzysta z ulg obniża swój podatek dochodowy.
W pakiecie ulg podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład można wskazać, np. ulgę na
innowacyjnych pracowników, ulgę na prototypy, ulgę na robotyzację, ulgę na ekspansję, ulgę
na terminale, ulgę na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe
i naukę, modernizację ulgi B+R, rozwiązania w zakresie Polskiej Spółki Holdingowej.
Korzystne zmiany dla przedsiębiorców to również modyfikacja regulacji dotyczących ryczałtu
od dochodów spółek. Dla umożliwienia rozliczania się w tej formie szerszej grupie
przedsiębiorców zlikwidowano na 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.
Polski Ład zmniejszył obciążenia podatkowe również dla niektórych przedsiębiorców
opłacających podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
W wyniku wprowadzonych zmian zostały obniżone stawki ryczałtu, np. dla usług w zakresie
opieki zdrowotnej i usług architektonicznych i inżynierskich do 14% przychodów, a np. dla
usług związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi do 12% przychodów.
Jest to istotna korzyść dla prowadzących działalność gospodarczą w wymienionych obszarach,
np. przez lekarzy, inżynierów czy informatyków.
Wskazując na korzystne zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone przez Polski Ład nie można
pomijać podwyższenia 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.
Mamy świadomość tego, że skala zmian wprowadzonych przez Polski Ład jest duża. Z tego
względu nieustannie podejmujemy działania, które mają na celu upowszechnienie wiedzy o
rozwiązaniach wprowadzonych przez Polski Ład, np. poprzez organizację webinarów z
udziałem przedsiębiorców. Zależy nam na tym, żeby przedsiębiorcy najpełniej jak to możliwe
skorzystali z tych rozwiązań.
Ważne są dla nas również postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców dotyczące zmian
wprowadzonych przez Polski Ład. Wsłuchując się w głos przedsiębiorców, w celu zapewnienia
im możliwości lepszego dostosowania się do zmian dotyczących obrotu bezgotówkowego,
został przesunięty o rok, tj. do 1 stycznia 2023 r., termin wejścia w życie regulacji dotyczących
obowiązku płatności bezgotówkowej, w obrocie C2B, powyżej 20 tys. zł oraz zmniejszenia
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limitu płatności gotówkowych, w obrocie B2B, do 8 tys. zł4.

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Departament Spraw Parlamentarnych
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Z wyrazami szacunku
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Ministra Finansów
Sekretarz Stanu
Artur Soboń
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Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 2349).
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