
Jak odnaleźć się w Polskim Ładzie?
Praktyczny wymiar zmian dla przedsiębiorców

Nota metodologiczna – badanie przeprowadzone w dniach 8-10.11.2021, na grupie 1142 przedsiębiorców
prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze



Jak przedsiębiorcy oceniają zmiany wprowadzone przez Polski Ład?

Negatywnie Nie mam zdania Pozytywnie



Wyższych obciążeń podatkowych i składek (88%)

Rosnących kosztów prowadzenia działalności (80%)

Skomplikowania prawa, chaosu w interpretacji przepisów podatkowych (57%)

Konieczności poszukiwania sposobów na obniżenie podatków (50%)

Podniesienia cen (44%)

Pogorszenia sytuacji finansowej mojej firmy (40%)

Zamknięcia działalności gospodarczej (18%)

Ograniczenia inwestycji (15%)

Zawieszenia działalności gospodarczej (11%)

Utraty konkurencyjności (9%)

*pytanie wielokrotnego wyboru, wyniki nie sumują się do 100%

Czego obawiają się przedsiębiorcy w związku z wejściem Polskiego Ładu?



Prawie połowa (49%) przedsiębiorców
prowadzących firmy powyżej 5 lat obawia się

konieczności podniesienia cen 



Czy przedsiębiorcy planują zmianę formy opodatkowania?

Jeszcze nie wiem
54%

Tak
31%

Nie
15%



                                   przedsiębiorców chcących zmienić formę
opodatkowania rozważa przejście na ryczałt. 77% z nich jest
obecnie na podatku liniowym, 21% na zasadach ogólnych.

Czy przedsiębiorcy planują zmianę formy opodatkowania?



Czy przedsiębiorcy mają wystarczającą wiedzę o planowanych zmianach?

Tak
17%



Czy przedsiębiorcy mają wystarczającą wiedzę o planowanych zmianach?

Nie
61%

Tak
17%



Czy przedsiębiorcy mają wystarczającą wiedzę o planowanych zmianach?

Nie
61%

Trudno powiedzieć
22%

Tak
17%



Gdzie przedsiębiorcy będą szukać informacji na temat Polskiego Ładu?

U księgowego
57%

U znajomych
2%

Nie zamierzam
2%

Samodzielnie
33%

Jeszcze nie wiem
6%



Czy przedsiębiorcy rozważają
przeniesienie się do innego państwa UE?



Czy przedsiębiorcy rozważają przeniesienie się do innego państwa UE?

Nie
66%

Tak
34%



Zachęcamy do zadawania pytań
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Co i jak zmieni się dla przedsiębiorców
w Polskim Ładzie?



Składka zdrowotna

Składka będzie liczona indywidualnie od dochodu lub przychodu przedsiębiorcy

Nie będzie możliwości odliczenia zapłaconej składki od podatku

Wprowadzona zostaje składka minimalna - 270,90 zł - jest to 9% kwoty minimalnego
wynagrodzenia

Składka za styczeń 2022 r. na starych zasadach - rok składkowy od 1 lutego danego roku
do 31 stycznia roku następnego



Składka zdrowotna od 2022 r. w zależności od formy opodatkowania

Zasady ogólne – 9% dochodu

Podatek liniowy – 4,9% dochodu

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Przychody < 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 307 zł

Przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 511 zł

Przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 920 zł

Karta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego



Zasady ogólne opodatkowania od 2022 r.

Dochód roczny:

do 30 tys. zł – zwolniony jest od podatku;

do 120 tys. zł – stawka 17%,

powyżej 120 tys. zł -  stawka 32%



Ulga dla klasy średniej

Dla przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek na zasadach ogólnych

Dochody roczne w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł

W deklaracji składanej w 2023 roku za rok 2022 lub w formie miesięcznej



Wpływ Polskiego Ładu na finanse przedsiębiorców

Skala podatkowa

Prawnik

Pani Sylwia

Dochód roczny po składach
na ubezpieczenie społeczne 84 000 zł



Wpływ Polskiego Ładu na finanse przedsiębiorców

Pani Anna

Ile straci w Polskim Ładzie pani Ania?

Karta podatkowa

Prowadzi zakład kosmetyczny

Co może zrobić, żeby stracić mniej?

miesięcznie 220 zł

rocznie 2640 zł



Wpływ Polskiego Ładu na finanse przedsiębiorców

Ile straci w Polskim Ładzie pan Jan?

Ryczałt ewidencjonowany (17%—>14%)

Stomatolog

Przychód miesięczny 12 000 zł
po odjęciu składek społecznych

miesięcznie ok 100 zł

rocznie ok 1 000 zł

Co może zrobić, żeby stracić mniej?

Pan Jan



Wpływ Polskiego Ładu na finanse przedsiębiorców

Ile straci w Polskim Ładzie pan Marek?

Podatek liniowy

Programista

Dochód roczny po odjęciu
składek społecznych 100 000 zł

miesięcznie 355 zł

rocznie ok 4 264 zł

Co może zrobić, żeby stracić mniej?

Pan Marek



Wpływ Polskiego Ładu na finanse przedsiębiorców

Ile straci w Polskim Ładzie pani Sylwia?

Skala podatkowa

Prawnik

Dochód roczny po składach
na ubezpieczenie społeczne 84 000 zł

miesięcznie 109 zł

rocznie ok 1 304 zł

Co może zrobić, żeby stracić mniej?

Pani Sylwia



Zmiany w składce zdrowotnej a ulga na start, preferencyjny ZUS i Mały ZUS +

Obniżone składki ZUS dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne

Nowe przepisy dot. opłacania składki zdrowotnej od 2022 r. obejmą wszystkich
przedsiębiorców, niezależnie od stażu firmy czy wysokości dochodów

Składka zdrowotna będzie wynosiła minimum 270,90 zł, maksymalna wysokość zależy od 
dochodów i formy opodatkowania.

Co to oznacza w praktyce dla młodych przedsiębiorców?



Podatek liniowy + Ulga na start

Brak dochodów – składka zdrowotna w Polskim Ładzie 270,90 zł
(obecnie przy braku dochodów 381,81 zł ); podatek 0 zł; zapłaci mniej o 110,91 zł

Dochód 600 zł – składka zdrowotna w PŁ 270,90 zł (obecnie faktyczny koszt składki
zdrowotnej 53,03 zł); podatek 114 zł; zapłaci łącznie 384,90 zł

Dochód 10 000 zł – składka zdrowotna w PŁ 490 zł (obecnie 53,03 zł) zapłaci więcej
o 436,97 zł



Karta podatkowa od 2022 r.

Zmiana definicji wolnego zawodu 

Zamrożenie "karty podatkowej"

Wykluczenie z karty podatkowej Lekarzy i Weterynarzy

Czy mogę poślubić lekarza? :)



Wykup z leasingu

Na starych zasadach do 31 grudnia 2021 r.
Pojazd wykupiony do majątku prywatnego, po 6 miesiącach może zostać sprzedany
bez zapłaty podatku (PIT oraz VAT)

Na nowych zasadach od 1 stycznia 2022 r.
Dopiero po 6 latach 

Nowe zasady opodatkowania dotyczą umów zawartych przed 31 grudnia 2021 r.
i dotyczą wszystkich przedmiotów wykupionych do majątku prywatnego od 1 stycznia 2022 r.



Zmiany w rozliczaniu lokali mieszkalnych 

Brak możliwości amortyzacji

Najem prywatny tylko na zasadzie ryczałtu

Okresy przejściowe



Dziękujemy za udział
Zapraszamy do pokojów, w których można

indywidualnie spotkać się z naszymi ekspertami


