
Porozmawiaj z EY,

bez zobowiązań, kliknij

Znacząca podwyżka podatków dla firm 
i menadżerów w Polskim Ładzie

WSPARCIE DLA ZARZĄDU

Fakty

Przyspieszają prace dotyczące programu społeczno-gospodarczego Nowy Polski Ład, w którym przedstawione zostały 
propozycje dotyczące wielu dziedzin życia, w tym podatków.

Zgodnie z zapowiedziami, przewiduje się:

• intensywne prace legislacyjne, które pozwolą określić ostateczny kształt proponowanych rozwiązań na jesień 2021 roku,

• wejście w życie proponowanych zmian w zakresie podatków od 1 stycznia 2022 roku.

Kluczowe zmiany

• Zwiększenie efektywnej stawki opodatkowania poprzez całkowitą likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od 
podatku.

• Progresywna składka zdrowotna dla przedsiębiorców – spadek wynagrodzenia netto.

• Zrównanie umowy zlecenia z umową o pracę w zakresie obciążeń ZUS.

• Rozszerzenie zakresu już funkcjonujących ulg na działalność innowacyjną B+R oraz IP Box.

• Uregulowanie kwestii pracy zdalnej (w tym ekwiwalentu lub ryczałtu na pracę zdalną).

• Podniesienie drugiego progu podatkowego z kwoty 85 528 PLN do 120 tys. PLN.

• Prognozowane podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego do 30 tys. PLN rocznie.

Koszty Czas realizacji

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Zalecam y, by wszelkie
przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’.

Jak możemy Ci pomóc? 

Korzyści ze współpracy z EY

Czas realizacji projektu zależy od uzgodnionego zakresu 
prac, zazwyczaj 1-3 miesięcy. 

• Maksymalna optymalizacja rekomendowanych i wdrażanych rozwiązań  - zgodność z ewoluującymi przepisami prawnymi 
oraz najlepszymi praktykami. 

• Konkretny plan działania – proponowane posunięcia i wymierne rezultaty.

• Maksymalnie uproszczona obsługa na wszystkich etapach procesu – jedna 
osoba odpowiedzialna po stronie EY oraz wsparcie multi-specjalistycznego 
i międzynarodowego zespołu posiadającego doświadczenie w realizacji wielu takich projektów. 

Koszty zależne od zakresu wsparcia.

• Przegląd aktualnej struktury wynagradzania w Spółce pod kątem możliwości i ryzyk.

• Symulacje wzrostu kosztów, scenariusze odpowiedzi na zmiany, materiały oraz konsultacje z przedstawicielami central/ 
decydentów/ właścicieli biznesowych.

• Analiza możliwości skorzystania z dostępnych i projektowanych ulg podatkowych, tak aby zatrzymać najlepszych 
pracowników i obronić koszty spółki.

Co zrobić, by jej uniknąć?
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