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Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji do projektu 

Ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych oraz niektórych innych ustaw 

 

 

z uznaniem przyjmujemy inicjatywę ulepszenia zmian wprowadzonych do Polskiego Ładu 

i doceniamy chęć wsparcia podatników oraz ujednolicenia przepisów dotyczących podatku 
dochodowego od osób fizycznych. Uważamy, że projekt zmian przepisów jest jak najbardziej 

konieczny, z uwagi na niejasność regulacji (szczególnie ulga dla klasy średniej) oraz trudności w ich 

analizie.  

Mając na uwadze skomplikowaną sytuację podatnik a w szczególności przedsiębiorców Krajowa 

Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (dalej: „KIGEiT”) rekomenduje kilka zmian 

przedmiotowego projektu w zakresie dotyczącym m.in.: 

1. Składki zdrowotnej poprzez odliczenie z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na 

ubezpieczenie zdrowotne - rozważenie uznania odliczalności składki zdrowotnej w całości 

dla przedsiębiorców, nie tylko do zaproponowanej kwoty 8 700 zł. 

2. Form opodatkowania działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie możliwości zmiany 
sposobu opodatkowania tej działalności przez przedsiębiorców po zakończeniu bieżącego 

roku podatkowego. 

3. Weryfikacji obciążeń niektórych podatników - art. 18 przedmiotowego projektu.  

4. Ujednolicenie przepisu art. 32 ustawy o PIT dotyczącego składania oświadczeń w zakresie 

kosztów i zwolnień  

1. Odliczenie składki zdrowotnej  

Zmiany dotyczących składki zdrowotnej wprowadzonych Ustawą z dnia 29 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - w szczególności brak odliczalności składki 

zdrowotnej  przyczyniły się istotnie do zwiększenia kosztów działalności większości 
przedsiębiorców niezależnie od formy opodatkowania. Analizowany projekt ma wprowadza 

możliwość dla podatników korzystających z 19% liniowego opodatkowania możliwość odliczenia 

zapłaconej składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania do kwoty 8 700 złotych rocznie. Takie 
obniżenie skutkuje efektywnie oszczędnościami przedsiębiorcy o 1 653 zł rocznie (ok 138 zł 

miesięcznie). W świetle skokowego wzrostu obciążeń przedsiębiorcy wydają się jednak być mało 

znaczące. Dlatego też proponujemy wprowadzenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od 

podstawy opodatkowania w całości. Pełne odliczenie składki zdrowotnej złagodzi nieco wzrost 
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obciążeń fiskalnych przedsiębiorcy. Taka zmiana powinna dotyczyć wszystkich przedsiębiorców 

niezależnie od formy opodatkowania. 

2. Działalność i formy opodatkowania: Wprowadzenie możliwości zmiany sposobu 

opodatkowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców po zakończeniu obecnego 

roku podatkowego.  

Po wejściu w życie przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy po szczegółowej analizie przepisów 
wybrali najbardziej korzystną dla ich charakteru działalności formę opodatkowania. Wprowadzenie 

kolejnych zmian do ustawy o PIT w trakcie roku podatkowego wpłynie na obciążenia fiskalne 

przedsiębiorców. Zmiany mogą powodować, że wybrana przez przedsiębiorcę na początku roku 

forma opodatkowania, może okazać się mniej korzystna od innych. Na zmianę sytuacji może mieć 
wpływ obniżenie stawki podatkowej skali do 12%, odliczenie składek na ubezpieczeni zdrowotne, 

możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem przez samotnych rodziców. Dlatego też  proponujemy 

wprowadzenia możliwości dokonania zmiany wybranej wcześniej formy opodatkowania w zeznaniu 
podatkowym za ten rok, tak aby była ona korzystna dla przedsiębiorcy w obecnym brzmieniu 

projektowanych przepisów.  

3. Weryfikacja obciążeń podatkowych niektórych podatników art. 18 przedmiotowego 

projektu  

Zgodnie z art. 18 projektowanej regulacji w przypadku gdy podatek należny za 2022 r. wynikający 

z zeznania rocznego jest wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r. (liczonego według 

obecnie obowiązujących przepisów), właściwy naczelnik urzędu skarbowego zwraca podatnikowi 
kwotę tej różnicy. Powyższy przepis ma dotyczyć podatników, którzy w obecnym stanie prawnym 

mogą korzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Chcielibyśmy zwrócić uwagę że proponowany przepis 

nie zawiera jednoznacznego określenia kto i w jaki sposób będzie porównywał wysokość podatku 
oraz w jakim terminie nastąpi zwrot ewentualnej nadpłaty. Naszym zdaniem powinien on zostać 

odpowiednio doprecyzowany. Zwracamy uwagę, że przy tak ogromnej liczbie podatników, którzy 

znajdują się w grupie (kwalifikujących się do zastosowania ulgi dla klasy średniej), indywidualna 

i rzetelna weryfikacja w ramach proponowanego brzmienia przepisów może być utrudniona. 
Sugerujemy również wskazanie odpowiedniego narzędzia do weryfikacji rozliczeń podatników.   

4. Ujednolicenie przepisu art. 32 ustawy o PIT dotyczącego składania oświadczeń w zakresie 

kosztów i zwolnień  

Skoro art. 32 ustawy o PIT ma być zmieniony proponujemy, aby kwestie odpowiednich oświadczeń 

zostały pogrupowane. Obecnie kwestia składania oświadczeń o rezygnacji przez podatnika jest 

uregulowana w kilku ustępach artykułu 32. Przykładowo  ust. 6 zawiera rezygnację podatnika ze 
zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 i kosztów standardowych i podwyższonych. Z kolei ust. 10 mówi 

o rezygnacji z 50% kosztów dla twórców. Dlatego ujednolicenie art. 32 projektu , w którym 

klarownie zostanie wskazane w jakich sytuacjach podatnik jest uprawiony do rezygnacji 

z odprowadzania kosztów uzyskania przychodu oraz składania innych oświadczeń wydaje się 
zasadne.  

 

 

Prezes Zarządu 
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