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Opinia Izby Gospodarki Elektronicznej do projektu z dnia 26.07.2021 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych 
innych ustaw – w ramach programu „Polski Ład”  
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WSTĘP 
Projekt Ministra Finansów z dnia 26.07.2021r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw  wraz z załącznikiem zwany dalej „projektem Nowelizacji” – ma na celu realizację w sferze 
podatków programu społeczno-gospodarczy „Polski Ład”  

Przepisy projektu Nowelizacji mają wejść w życie - z wyjątkiem niektórych przepisów - z dniem 1 
stycznia 2022 roku  i przewidują wprowadzenie nowego sprawiedliwszego systemu podatkowego  
w Polsce, w tym zmian w zakresie ustalania i rozliczania składki zdrowotnej dla podatników 
prowadzących działalność gospodarczą, zmianę wysokości kosztów podatkowych, wprowadzenie 
nowych ulg podatkowych oraz przepisów o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym 
obecne przepisy. 

Izba Gospodarki Elektronicznej, zwana dalej „e-Izbą”, przedstawia swoje uwagi dotyczące 
problemów i skutków zastosowaniu przepisów projektu Nowelizacji oraz propozycje rozwiązań. 

UWAGI I OCENA SKUTKÓW PRAWNYCH 

1. Pakiet uszczelniający   

Projekt Nowelizacji przewiduje wprowadzenie rozwiązań w zakresie rozliczenia przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych zwanego dalej „PIT” i dochodowego od osób 
prawnych zwanego dalej „CIT” w celu uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenia szarej 
strefy, zmniejszenia należności podatkowych oraz transferu niepodatkowanych zysków z Polski, 
przewidujące m.in.: 

− podwyższenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacji 
możliwości odliczenia tej składki od podatku PIT dla podatników prowadzących pozarolniczą 
działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek i przedstawicieli wolnych zawodów 

− ograniczenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności 
gospodarczej, których odpłatne zbycie po wycofaniu ich z tej działalności wyłączone z 
opodatkowania podatkiem dochodowym do przychodów z działalności  

− ograniczenie możliwości sprzedaży bez podatku samochodów wykupionych po zakończeniu 
leasingu  

− zmiany w zakresie ustalania wartości początkowej amortyzowanych składników majątku 
nabytych przed rozpoczęciem ich wykorzystywania w działalności gospodarczej  

− wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali 
mieszkalnych wykorzystywanych wprowadzonej działalności gospodarczej 

− wprowadzenie przepisów ograniczających koszty uzyskania przychodu, w tym w postaci 
wypłaty tzw. „ukrytej dywidendy” czy pojęcia tzw. przerzucania dochodów, 

− modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła (WHT) 

− uszczelnienie exit tax  
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− ograniczenie katalogu zwolnień przedmiotowych w podatku PIT 

− popularyzacja obrotu bezgotówkowego przez min. ustanowienie górnego progu rozliczeń 
gotówkowych dla konsumentów, obniżenie górnego limitu rozliczeń gotówkowych w 
transakcjach B2B, „doszacowanie” przychodów w transakcjach B2C w przypadku 
nieuzasadnionej zapłaty gotówką przez konsumenta. 

W ocenie e-Izby proponowane zmiany w ramach Pakietu uszczelniającego są bardzo 
niekorzystne dla podatników, gdyż utrudnią i znacznie podwyższą koszty prowadzenia 
działalności gospodarczej, przez co będą miały negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców 
z branży gospodarki cyfrowej i ich pracowników. 

W szczególności proponowany projekt Nowelizacji zwiększy obciążenia podatkowe małych i 
średnich przedsiębiorstw rozliczających się podatkiem PIT liniowym o ponad 50%, przez 
podwyższenie wysokości składki zdrowotnej bez możliwości jej odliczenia od podatku PIT, 
ograniczenie kosztów podatkowych i brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. 
W praktyce 19% podatek PIT liniowy zostanie de facto zlikwidowany. 

2. Kwota wolna oraz Pakiet dla biznesu  

Projekt Nowelizacji wprowadza rozwiązania w zakresie „kwoty wolnej” od podatku PIT oraz ulg i 
zwolnień podatkowych mające na celu obniżenia należności podatkowych i uproszczenia 
rozliczenia przez podatników podatku PIT i CIT, dotyczące m.in.: 

− podwyższenia „kwoty wolnej” od opodatkowania do 30 000 zł dla podatników rozliczających 
się według skali podatkowej 

−  podwyższenia do 120 000 zł progu podatkowego dla 32% stawki podatku PIT 

− wprowadzenia nowych ulg podatkowych na innowacje i rozwój firm oraz rozszerzenia 
istniejących np. ulgi B+R i  ulgi IP-Box, nowej ulgi na prototypy (produkcję i wprowadzenie na 
rynek nowego produktu), ulgi „prowzrostowej”, ulgi na robotyzację, czy na wsparcie 
innowacyjnych pracowników przy działalności B+R 

− wprowadzenia nowych ulg: ulgi na terminal płatniczy, ulgi na powrót dla podatników 
osiedlających się w Polsce, ulgi dla klasy średniej 

− rozszerzenia uprawionych do zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych np. 
o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz obniżenie stawek tego ryczałtu dla 
niektórych przychodów np. związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT. 

− wprowadzenia  „0” podatku PIT dla osób, które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego 

W ocenie e-Izby przepisy projektu Nowelizacji przewidujące powyższe rozwiązania są 
zasadniczo korzystne dla podatników, gdyż obniżą obciążenia podatkowe i ułatwią 
prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym przyczynią się do rozwoju sektora e-
commerce. 

E-Izba postulowałaby o umożliwienie zastosowanie podwyższonej „kwoty wolnej” od podatku 
również dla podatników rozliczających się stawką liniową podatku PIT oraz doprecyzowanie i 
znaczne uproszczenia warunków korzystania z ulg podatkowych. Proponowane zasady 
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zastosowania oraz obliczania ulg i zwolnień podatkowych są niezrozumiałe, a algorytmy i wzory 
kalkulacji ulg (np. ulgi dla klasy średniej) zbyt skomplikowane, przez co zniechęcą podatników do 
ich zastosowania z uwagi na wysokie ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe.  

E-Izba zauważa również, że nowa ulga dla klasy średniej nie jest korzystania m.in. pracowników z 
sektora IT i branży e-commerce (np. programistów, inżynierów, specjalistów z zakresu 
marketingu), gdyż nie będzie miała zastosowania do obliczania podatku PIT od honorariów z praw 
autorskich objętych podwyższonymi 50 % kosztami uzyskania przychodu. Postulujemy objęcie tą 
ulgą również honorariów z praw autorskich. 

3.  Zwiększenie uprawnień KAS  

Projekt Nowelizacji zawiera również szereg zmian przepisów zwiększających uprawnienia 
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przez wprowadzenie dodatkowych narzędzi kontroli 
przestrzegania przepisów prawa podatkowego min. 

− instytucji tymczasowego zajęcia ruchomości celem zabezpieczenia przyszłej egzekucji 
zobowiązań podatkowych 

− tzw. nabycia sprawdzającego w celu skontrolowania prawidłowości realizacji obowiązku 
ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących 

Zdaniem e-Izby proponowane w projekcie Nowelizacji zwiększenie uprawnień KAS jest 
niekorzystne dla podatników i będzie miało negatywne skutki dla polskich przedsiębiorców z 
branży gospodarki cyfrowej. 

Zastosowanie nowych narzędzi przez KAS będzie prowadziło do nadużyć i nadinterpretacji 
przepisów podatkowych. Organy podatkowe mogą bowiem np. bardzo szeroko stosować  
instytucje tymczasowego zajęcia ruchomości, co w praktyce może pozbawić przedsiębiorców 
możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a w skrajnych przypadkach doprowadzić 
nawet do ich upadłości. 

Z tego względu e-Izba postuluje o usunięcie przedmiotowych zapisów z projektu Nowelizacji. 

PODSUMOWANIE  

E-Izba bardzo negatywnie ocenia proponowane zmiany w zakresie opodatkowania 
przewidziane  w projekcie Nowelizacji, gdyż są wysoce niekorzystne dla podatników. 

Zdaniem e-Izby proponowane rozwiązania nie przyczynią się do realizacji celu programu „Polski 
Ład”, czyli stworzenia w Polsce konkurencyjnego środowiska podatkowego i rozbudowy bazy 
podatkowej przez pozyskanie nowych podatników bez jednoczesnego podwyższania obciążeń 
podatkowych.  

W ocenie e-Izby proponowane zmiany w szczególności znacząco podwyższą koszty prowadzenia 
działalności, w tym obciążenia fiskalne małych i średnich przedsiębiorców oraz wysokiej klasy 
specjalistów z branży IT i e-commerce np. programistów i innych  specjaliści z innowacyjnych 
dziedzin. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz pracę zdalną w warunkach pandemii 
COVID -19 mogą oni zdecydować  o przeniesieniu swoich firm i swojej aktywności zawodowej do 
innych państw, o bardziej przyjaznej polityce fiskalnej. Co przyczyni się do spadku 
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konkurencyjności i innowacyjności gospodarki cyfrowej oraz zahamowania rozwoju 
nowoczesnych technologii w Polsce.  

W rezultacie wprowadzenia przepisów projektu Nowelizacji – programu „Polski Ład” zwiększy 
również tzw. „szarą strefę” przez rozszerzenie nielegalnego zatrudniania pracowników, oraz 
nieujawnianie części wygenerowanych przychodów przez podatników oraz zniechęci 
zagranicznych przedsiębiorców z branży e-commerce do inwestowania w Polsce. 

Dlatego e-Izba ma nadzieję za istotną zmianę projektu Nowelizacji przepisów podatkowych w 
ramach  programu „Polski Ład” . 

Jednocześnie wyrażamy naszą gotowość do pomocy w opracowaniu poszczególnych rozwiązań. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 


