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Agenda
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I. Analiza obecnego systemu podatków dochodowych

II. Koncepcja reformy podatków dochodowych 

➢ Prosty PIT od wynagrodzeń i emerytur 

➢ Jednolite opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

➢ Opodatkowanie zysków kapitałowych 

III. Harmonogram prac i kluczowe decyzje  
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Analiza obecnego systemu podatków dochodowych 

Prawo w służbie obywatelom i gospodarce –przede wszystkim poprawa jakości stanowionego 
prawa, w tym zmniejszenie obciążeń regulacyjnych w celu zapewnienia lepszych warunków 

dla prowadzenia działalności gospodarczej 
Mateusz Morawiecki, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, s. 93

Kluczowe dla realizacji SOR jest stworzenie stabilnego i przewidywalnego otoczenia 
regulacyjnego, m.in. poprzez poprawę jakości ustawodawstwa gospodarczego, reformy 

systemu danin publicznych oraz sposobu działania instytucji publicznych.
Mateusz Morawiecki, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, s. 11

Ponad 25 lat od uchwalenia 
ustaw o PIT i CIT 

➢ Zasadnicza zmiana stosunków 
społeczno-gospodarczych

➢ Nawarstwianie się przepisów 
(ponad 100 nowelizacji)

➢ Nieczytelność przepisów

➢ Dezaktualizacja aktów

➢ Rozrośnięcie się regulacji

➢ Rozbieżna wykładnia

➢ Możliwości optymalizacyjne

Skutki



Koncepcja reformy podatków dochodowych
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REFORMA

Capital Gains TaxUnified Business TaxProsty PIT

Cele reformy

➢ Nowoczesna i przejrzysta regulacja

➢ Ułatwienia dla pracowników i przedsiębiorców

➢ Dokończenie procesu uszczelniania

➢ Pakiet ulg dla inwestorów



Prosty PIT – źródła przychodów
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REFORMA

CGTUBTPIT

➢ Wynagrodzenia, renty i emerytury

➢ Działalność wykonywana osobiście

➢ Działalność gospodarcza os. fizycznych

➢ Działy specjalne produkcji rolnej

➢ Kapitały pieniężne i prawa majątkowe

➢ Przychody ze źródeł nieujawnionych

➢ Przychody ze zbycia nieruchomości i 
rzeczy ruchomych

➢ Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia

➢ Emerytury i renty

➢ Działalność wykonywana osobiście

OBECNIE PO ZMIANIE
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Prosty PIT – podstawowe założenia

➢ Zmniejszenie  liczby źródeł przychodów

➢ Propozycja wiekszej ilości stawek podatkowych:

➢ Przegląd i racjonalizacja preferencji

➢ Dążenie do zbliżenia podstawy opodatkowania wynagrodzeń i emerytur z 
systemem ubezpieczeń społecznych

W obecnym systemie zmiana o 1 pkt procentowy stawki w skali podatkowej to koszt: 

❖w pierwszym przedziale   - 7 mld zł (dotyczy  wszystkich 25 mln podatników)

❖w drugim przedziale           - 0,45 mld zł  (dotyczy 0,9 mln podatników)

(dochody z pracy, z emerytury i renty oraz z działalności wykonywanej osobiście stanowią 
93%  łącznych dochodów na skali)
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Prosty PIT – preferencje dla młodych

➢ Założenia preferencji dla młodych

✓ Propozycja: zwolnienie z PIT wynagrodzeń z 
tytułu umowy o pracę

➢Warunki zastosowania ulgi

✓ Preferencja stosowana jest do końca roku 
ukończenia 26 roku życia

✓ Preferencja jest stosowana z mocy prawa, bez 
konieczności wnioskowania o nią przez 
pracownika

✓ Ograniczenia kwotowe

➢ Zakładane skutki

✓ Zwiększenie atrakcyjności pracy dla 1,5 mln młodych (na umowach o pracę)

✓ Ułatwienia dla rozpoczynających karierę zawodową

✓ Potencjalnie ulgi dla powracających



Jednolite opodatkowanie dochodów z działalności 
gospodarczej
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➢ Objęcie tym samym reżimem wszystkich podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą:

✓ Nadanie statusu podatnika podmiotom transparentnym (m.in. spółkom osobowym –
opodatkowanie na poziomie spółki, zwolnienie dystrybucji)

➢ Zbliżenie przepisów podatkowych do rachunkowości

✓ (Do rozważenia!) przejście na zysk bilansowy jako podstawę opodatkowania (z korektami) 
– uproszczenie szczególnie istotne dla MNE stosujących MSR/MSFF  

✓ Uproszczenia dla MMŚP

REFORMA

CGTUBTPIT

2,5 mln podatników PIT
+

0,5 mln podatników CIT



Jednolite opodatkowanie dochodów z działalności 
gospodarczej: stawki podatku
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Ujednolicenie zasad opodatkowania niezależnie od formy 
prowadzenia działalności gospodarczej (w tym działów specjalnych 
produkcji rolnej)  

Obecnie

Po 
zmianie

* opodatkowanie zysków wypłacanych os. fizycznym – 19%

➢ Karta podatkowa
➢ Ryczałty
➢ Stawka liniowa (19%)
➢ Skala podatkowa (18%/32%)

➢ Stawka liniowa (19%/9%)

PIT CIT*

UBT

➢ Ryczałty (max. 3 stawki – zbliżone warunki)
➢ Stawka liniowa (19%/9%/5% - ulga IP BOX)
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➢ Pełne wdrożenie koncepcji rozdzielenia dochodów operacyjnych od 
dochodów kapitałowych (przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania poprzez
kompensowanie dochodów z podstawowej działalności gospodarczej sztucznie
wygenerowaną stratą kapitałową)

➢ Zakres podmiotowy analogiczny z zakresem przyjętym w UBT

➢ Ujednolicenie stawek w podatku PIT i CIT (obecnie zasadniczo 19% i 20%)

➢ System ulg dla inwestorów

Zasady działania:

Opodatkowanie zysków kapitałowych

Punktem wyjścia programu Budowy Kapitału jest budowa kultury oszczędzania, m.in. poprzez (…) 
obniżenie stawki opodatkowania dochodów z inwestycji długoterminowych (powyżej 12 miesięcy).
Mateusz Morawiecki, Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju, s. 133

REFORMA

CGTUBTPIT



Opodatkowanie zysków kapitałowych: 
Pakiet Inwestycyjny

➢ Zwolnienie z podatku u źródła 
nierezydentów??? (ulga dla 
inwestorów zagranicznych –
przyciągnięcie inwestycji) 

➢ Ulgi przy zbyciu udziałów (akcji):

✓ Brak podatku od zbycia udziałów/akcji przez
podatników CIT (obecnie tylko ASI – alternatywne 
spółki inwestycyjne).
Warunek zwolnienia: utrzymywanie co najmniej 
10% udziałów przez 2 lata.

✓ Ulga reinwestycyjna dla osób fizycznych:
Brak podatku do momentu wycofania środków z 
rachunku maklerskiego.

zwrot z inwestycji
korzyści w PIT, CIT, ZUS

DUŻO więcej niż
1,7 mld zł

koszt 
1,7 mld zł
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Strategia budowania przewagi konkurencyjnej
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Budowa
środowiska 
przyjaznego 

dla inwestorów 
i innowatorów

Ulga 
B+R

nieopodatkowana 
reinwestycja 

zysków
brak podatku u 

źródła dla 
zagranicznych 
inwestorów???

ulgi dla branż 
kreatywnych

IP BOX

Strategia kładzie nacisk na inteligentną 
reindustrializację, polegającą na (…) rozwoju 

nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach 
cyfrowych, zdolnych do tworzenia produktów 

przełomowych. Działania te będą impulsem dla 
rozwoju wielu innych dziedzin gospodarki.

Mateusz Morawiecki, Strategia 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju, s. 10



Harmonogram prac

➢ 10.2019 zamknięcie prac nad projektem w DD

➢ 10-12.2019 Konsultacje wewnętrzne 01-02.2020
konsultacje zewnętrzne

➢ 1. kwartał 2020 Komitet Stały RM i Komisja prawnicza

➢ 2. kwartał 2020 prace parlamentarne

➢ 01.2021 wejście w życie
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Podmioty zaangażowane w prace
Departament Podatków Dochodowych (gospodarz projektu)
Departament Systemu Podatkowego
Departament Cen Transferowych
Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej
Departament Poboru Podatków
Departament Kluczowych Podmiotów
Departament Prawny

Osoby i podmioty zaangażowane w projekt

Właściciel 
projektu
Maciej Żukowski

Koordynacja projektu
Jarosław Szatański
Beata Karbownik
Błażej Kuźniacki
Jan Sarnowski

Osoby odpowiedzialne za legislację
Katarzyna Gortat-Kopacka: 
opodatkowanie zysków kapitałowych
Aldona Migza-Rawska: 
opodatkowanie wynagrodzeń i emerytur
Grzegorz Mazur: 
opodatkowanie zysków z działalności
gospodarczej


