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Polski Ład a działalność gospodarcza. 
Jak się chronić przed skutkami zmian?



Chociaż nie są jeszcze znane szczegóły rozwiązań, bo tych nie znają chyba nawet ich pomysłodawcy,

założenia tzw. Polskiego Ładu nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że ktoś będzie musiał sfinansować

pomysły rządzących. Od 15 maja 2021 r. polscy przedsiębiorcy zastanawiają się nad tym, jak uchronić się

przed negatywnymi skutkami finansowymi wprowadzenia Polskiego Ładu. Celem webinarium jest

przygotowanie księgowych, osób prowadzących biura rachunkowe, a także samych przedsiębiorców, do

reakcji na zapowiadane zmiany, ze szczególnym naciskiem na to, by nie działać zbyt pochopnie i

niepotrzebnie, a przez to nie pogorszyć swojej sytuacji.



1. Kierunek zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu a działalność przedsiębiorców 

2. Najważniejsze dla przedsiębiorców założenia zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu  

3. Spodziewane pogorszenie sytuacji przedsiębiorców w ZUS i podatkach 

4. Czy należy już dzisiaj podejmować działania zapobiegawcze – jak nie działać zbyt pochopnie? 

5. Co można zaproponować klientom, którzy chcą się uchronić przed skutkami niekorzystnych zmian?

6. Diagnoza sytuacji przedsiębiorcy jako konieczny etap przeciwdziałania skutkom niekorzystnych zmian

7. Spółka z o.o. – zalety i wady

8. Przekształcenie czy jakiś inny model zmiany formy działalności? 

9. Jednoosobowa spółka z o.o.?

10. Czy pozostawić działalność po założeniu spółki kapitałowej?

11. Jak współpracować z własną spółką?

12. Powołanie do zarządu, umowa o pracę, umowa B2B a może prokurent z powołania? 

13. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania uczestników webinarium  



Kierunek zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu 

a działalność przedsiębiorców

Polski Ład to na razie zapowiedzi, obietnice, propaganda…

• Brak projektów aktów prawnych wprowadzających nowe regulacje w ramach tzw. Polskiego Ładu

• Zapowiedź przedstawienia projektów (dziesięciu) ustaw w ciągu 100 dni – informacja z 2 czerwca 2021 r.

Podstawowe obawy przedsiębiorców:

• brak jasnych i czytelnych informacji nt. Polskiego Ładu

• wyraźne luki w zapowiadanych rozwiązaniach

• dalsze skomplikowanie polskiego systemu podatkowego

• rzeczywiste podwyższenie obciążeń fiskalnych przedsiębiorców

• przeniesienie ciężaru ekonomicznego Polskiego Ładu na przedsiębiorców i innych osób „lepiej zarabiających”

• kryteria identyfikacji osób „lepiej zarabiających”

• wszelkie obietnice „wyrównywania” sytuacji podatników…
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Najważniejsze dla przedsiębiorców założenia zmian 

w ramach tzw. Polskiego Ładu  

Podstawowe hasła propagandowe dotyczące Polskiego Ładu:

• niższe podatki dla najmniej zarabiających

• rewolucyjna zmiana w podatkach dla każdego obywatela

• nowy próg podatkowy

• składka zdrowotna

• wsparcie przedsiębiorstw poprzez obniżanie kosztów pracy

• wyrównanie sytuacji samozatrudnionych i pracowników

• 0% PIT dla płacy minimalnej

• mniej tzw. śmieciówek

• wprowadzenie nowych ulg podatkowych – uproszczenia i zachęty dla inwestorów, inwestycje w nowe technologie

i pracowników, wsparcie inwestycyjne firm rodzinnych…
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Spodziewane pogorszenie sytuacji przedsiębiorców 

w ZUS i podatkach 

• Zapowiadana zmiana w sposobie naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne, połączone z likwidacją

odliczenia części składki od podatku

• Niejasna sytuacja podatników (osób fizycznych) opodatkowanych w formie ryczałtu

• Problem z osobami, które do tej pory podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, ale nie są podatnikami PIT z tytułu

zarobkowania w ramach działalności gospodarczej (np. wspólnicy spółek komandytowych, spółek jawnych,

będących podatnikami CIT)

• Czy nastąpi zmiana katalogu osób podlegających oskładkowaniu?
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Czy należy już dzisiaj podejmować działania zapobiegawcze 

– jak nie działać zbyt pochopnie?

• Brak konkretnych rozwiązań prawnych, projektów nowych aktów prawnych i zmian w tych obecnie

obowiązujących powoduje, że przedsiębiorcy nie powinni podejmować żadnych działań, których głównym celem

byłoby wyeliminowanie lub złagodzenie skutków fiskalnych Polskiego Ładu.

Zbyt wcześnie podjęte działania mogą wywołać odwrotny skutek i podwyższyć koszty prowadzonej działalności.

Chodzi przy tym nie tylko o koszt fiskalne, ale również bieżące koszty związane z funkcjonowaniem.

• Najważniejsza rada związana z Polskim Ładem na teraz:

Wstrzymać się z nerwowymi działaniami, obserwować i ewentualne działania podejmować, gdy będą znane

konkretne rozwiązania!

Jeżeli ktoś mówi dzisiaj, że ma antidotum na Polski Ład to albo kłamie, albo nie wie o czym mówi!
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Co można zaproponować klientom, którzy chcą się chronić 

przed skutkami niekorzystnych zmian?

• Śledzenie projektów zmian to obecnie jedyne co może zrobić tzw. zwykły przedsiębiorca.

• Gdy pojawią się projekty nowych aktów prawnych warto włączyć się w prace związane z ich opiniowaniem,

wskazywaniem błędów itp.

• Na obszarze „wewnętrznym”, tj. w zakresie działalności klientów, zdecydowanie zalecana jest: cierpliwość i

niepodejmowanie działań pod wpływem samych tylko zapowiedzi polityków i ich obietnic.

• Ostrożnie z pomysłami o emigracji działalności gospodarczej!
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Diagnoza sytuacji przedsiębiorcy jako konieczny etap 

przeciwdziałania skutkom niekorzystnych zmian
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Spółka z o.o. – zalety i wady

Wykonywanie działalności gospodarczej w ramach spółki z o.o. ma swoje wady i zalety.

Podstawowe zalety:

• ograniczenie ryzyka ekonomicznego (z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności członków zarządu)

• „oderwanie” działalności od osoby fizycznej i związane z tym dodatkowe możliwości pozyskiwania kapitału

• brak oskładkowania (ZUS) udziałowców (z zastrzeżeniem spółek jednoosobowych)

• opodatkowanie przychodów udziałowców w sposób zryczałtowany w momencie wypłaty udziału w zysku

Podstawowe wady:

• podwójne opodatkowanie (na poziomie spółki i wspólnika)

• wyższe koszty prowadzonej działalności (np. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych)

• obowiązki fiskalne w zakresie PCC

• formalizacja rozliczeń spółka – udziałowiec

• „oderwanie” działalności od osoby fizycznej
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• Podatek, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a i art. 24b, wynosi:

1. (…)

2. 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w 
przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej 
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro przeliczonej według średniego kursu 
euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w 
zaokrągleniu do 1000 zł.”,*

* Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosują stawkę podatku, o której mowa w tym przepisie, jeżeli 
posiadają status małego podatnika lub są nowopowstałymi podmiotami.

Przychód ze sprzedaży (brutto) w 2020 r. nie wyższy niż 9 031 000 zł 
(2 mln euro)

Przychody 2021 r. 9 097 000 zł



Przekształcenie czy inny model zmiany formy działalności 

Art. 5841 KSH
Przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu do rejestru (dzień przekształcenia).

Art. 5842 KSH
§ 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.
§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały

przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia,
koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§3. Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo
akcjonariuszem spółki przekształconej.

Art. 93a OP
§ 4. Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą

fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być
kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych.
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Przekształcenie czy inny model zmiany formy działalności 

Ważne!

Podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą

we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną nie stosuje stawki CIT 9% w roku

podatkowym, w którym rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym!

Czyli:

Spółka powstała w wyniku przekształcenia z jednoosobowej działalności gospodarczej przez 2 lata nie skorzysta z

9% CIT (w roku przekształcenia i roku kolejnym).

Wyłączenie to dotyczy spółek powstałych w wyniku przekształcenia – nie występuje w przypadku jedynie

rzeczywistej kontynuacji

– tak Dyrektor KIS w interpretacji z 4 stycznia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.480.2020.2.MZA).
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Przekształcenie czy inny model zmiany formy działalności 

Ważne!

Stawka CIT 9% nie ma zastosowania w roku podatkowym, w którym spółka rozpoczęła działalność, oraz w roku

podatkowym bezpośrednio po nim następującym jeżeli została utworzona:

• przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które wniosły

na poczet kapitału podatnika uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część

przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość

w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy

Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te

składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się, stosując

odpowiednio przepisy art. 14, albo
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Przekształcenie czy inny model zmiany formy działalności 

• przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące,

tytułem wkładów niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo

jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych

innych likwidowanych podatników, albo

• przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku

podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim

następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo,

zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej

łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez

Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym

wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się,

stosując odpowiednio przepisy art. 14
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Jednoosobowa spółka z o.o.?

• Udziałowiec jednoosobowej spółki z o.o. podlega składkom opłacanym do ZUS!

• W przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i

spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,

chyba że ustawa stanowi inaczej.

• W przypadku gdy jedyny wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, czynność prawna między tym

wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego. O każdorazowym

dokonaniu takiej czynności prawnej notariusz zawiadamia sąd rejestrowy, przesyłając wypis aktu notarialnego.
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Czy pozostawić działalność po założeniu spółki kapitałowej?

• Współpraca B2B pomiędzy spółką a działalnością gospodarczą wspólnika jest jedną z form legalnej optymalizacji

podatkowej i gospodarczej.

• W przypadku współpracy B2B pomiędzy spółką, a działalnością gospodarczą wspólnika bezwzględnie konieczne

jest zachowanie zasad rynkowych i rzetelne dokumentowanie realizacji świadczeń (w szczególności usług

niematerialnych).

• Czy pozostawić działalność po założeniu spółki kapitałowej?

Odpowiedź na takie pytanie będzie mogła być rzetelnie udzielona dopiero po uchwaleniu przepisów

wprowadzanych w ramach tzw. Polskiego Ładu.
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Jak współpracować z własną spółką?

• Współpraca B2B

• Umowa o pracę

• Umowy cywilnoprawne ze spółką jako płatnikiem PIT od wynagrodzeń wspólnika

• Powołanie do zarządu

• Powołanie do funkcji prokurenta
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Powołanie do zarządu, umowa o pracę, umowa B2B, 

a może prokurent z powołania? 
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Składki ZUS 
Spółka jako płatnik 

PIT

Umowy cywilnoprawne  Stosunek pracy Powołanie do zarządu   

Powołanie do prokury    B2B   
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