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Wstęp

W dniu 1.1.2022 r. weszło w życie większość zmian podatkowych wprowadzonych przez ustawę
z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.),
czyli tzw. Polski Ład. W niniejszej książce szczegółowo omawiamy 40 zagadnień podatkowych,
które uległy zmianie lub zostały wprowadzone do ustaw podatkowych, w tym m.in.: nowe zasady
odliczania składki zdrowotnej, nowe ulgi i zwolnienia, estoński CIT, podatek minimalny, podatek
od przerzucanych dochodów, ukrytą dywidendę, podatek u źródła, grupy VAT, porozumienia in-
westycyjne.

Zaletą niniejszej publikacji jest szczegółowość i kompleksowość omawianych zmian. Duży na-
cisk położono na jakość przekazywanej wiedzy oraz analizę konsekwencji nowych rozwiązań praw-
nych.

Oprócz zmian wprowadzonych przez Polski Ład, omawiamy również nowe przepisy innych aktów
prawnych, w tym ustawę z 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-
których innych ustaw (poz. 2076), która wprowadza możliwość wystawiania e-faktur ustruktu-
ryzowanych oraz tworzy Krajowy System e-Faktur.

Kupując książkę uzyskują Państwo dostęp do bazy artykułów omawiających zapowiedziane
zmiany przepisów podatkowych modyfikujące Polski Ład. Obecnie w Sejmie trwają prace nad
następującymi aktami prawnymi:

1) rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-
nych,

2) rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych
innych ustaw.

W dniu przekazywania tej książki do druku ustawy te zostały uchwalone przez Sejm i przesłane do
Senatu, gdzie są procedowane.

Pierwsza z tych ustaw zakłada przedłużenie terminu poboru i wpłaty zaliczek na podatek docho-
dowy oraz przeznaczenie dodatkowego wsparcia dla firm, które zatrudniają osoby z niepełno-
sprawnościami. Ponadto jednoznacznie rozstrzyga, że płatnik ma stosować zmniejszenie zaliczki
o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł) również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 jest
składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w da-
nym roku podatkowym.

Druga ustawa przewiduje zmiany w zakresie składki zdrowotnej oraz wprowadza do polskich prze-
pisów regulacje prawa holdingowego (prawa grup spółek, prawa koncernowego).
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Ponadto Ministerstwo Finansów planuje rozszerzenie ulgi dla klasy średniej zarówno na osoby za-
trudnione na umowie zleceniu jak i zamierza objąć nią emerytów oraz przychody nauczycieli aka-
demickich i świadczenia z ZUS. Ulgą mają także zostać objęte świadczenia krótkoterminowe. Na
dzień oddania książki do druku nie powstał jeszcze projekt ustawy poszerzającej zakres ulgi dla
klasy średniej.

Artykuły omawiające te zmiany przepisów będzie można ściągnąć ze strony www.repozytorium.
beck.pl, do której kod dostępu znajduje się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Na wskazanej stronie zamieszczono również wzory dokumentów, jakie znajdują się w książce.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu w sprawnym i całościowym zapozna-
niu się ze zmianami prawnymi w niestabilnych warunkach „ery Polskiego Ładu”. Mając świado-
mość, że każde opracowanie można udoskonalić, prosimy o wszelkie uwagi i sugestie, które wyko-
rzystamy podczas pracy nad następną publikacją omawiającą kolejne zmiany w prawie podatko-
wym, bilansowym i innym.

Artur Hołda
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