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Przykłady



Polski Ład 
– gdzie jesteśmy



Epopeja pt. „Polski (nie) Ład”

2021 2022 2023

Polski Ład 1.0 
wchodzi w życie

Polski Ład 1.5 
(poprawki)

Polski Ład 2.0 (PIT) 
wchodzi w życie

Polski Ład 2.0 (CIT) 
wchodzi w życie

+ inne zmiany z 
PŁ 1.0 i 2.0 (PIT)

? ?

Polski Ład 1.0 
podpisany przez 
Prezydenta



Polski Ład 2.0
– kluczowe zmiany



Kluczowe zmiany w Polskim Ładzie 1.0 i 2.0

Zmiana progów podatkowych (30 tys. i 120 tys.)1.0

Nieodliczalna składka zdrowotna zależna od 
dochodu/przychodu + ulga dla klasy średniej

1.0

Obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym 
przedziale skali podatkowej

2.0

Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej2.0



Ponad Do Polski Ład 1.0 Polski Ład 2.0

0 zł 30 000 zł 9% 9%

30 000 zł 120 000 zł
26%

„ulga dla klasy średniej”
od 68 412 zł

21%

120 000 zł 1 000 000 zł
41%

„ulga dla klasy średniej”
do 133 692 zł

41%

1 000 000 zł ∞ 45% 45%

Faktyczne stawki podatku 
(ze składką zdrowotną i daniną solidarnościową)



Zmiana formy opodatkowania za 2022

Możliwość zmiany formy opodatkowania w DG na drugą połowę roku z ryczałtu 
na skalę podatkową (wybór do 22 sierpnia 2022 r. i dotyczy tylko 2022 r.) 

2.0

Możliwość zmiany formy opodatkowania w DG i najmie prywatnym z ryczałtu na 
skalę podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.)2.0

Możliwość zmiany formy opodatkowania w DG z podatku liniowego na skalę 
podatkową po zakończeniu roku (dotyczy tylko rozliczenia za 2022 r.) 2.0



Kolejne zmiany dla przedsiębiorców

Odliczenie od przychodu (ryczałt) części (50%) zapłaconych 
składek zdrowotnych (ma dotyczyć już 2022 r.)

2.0

Odliczenie od podatku (karta podatkowa) 19% zapłaconych 
składek (ma dotyczyć już 2022 r.)

2.0

Odliczenie od dochodu (tylko podatek liniowy) części (8 700 zł) 
zapłaconych składek zdrowotnych (ma dotyczyć już 2022 r.)

2.0



Koniec amortyzacji mieszkaniówki

W 2022 amortyzacja mieszkaniówki nabytej do 31.12.20211.0

Od 2023 całkowity brak amortyzacji mieszkaniówki1.0

MF nie przewiduje respektowania praw nabytych dla 
amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, ale…

1.0



Koniec rozliczenia wg skali w najmie prywatnym

Od 2023 w najmie prywatnym rozliczenie wyłącznie ryczałtem1.0

MF nie przewiduje respektowania praw nabytych dla 
osób, które rozliczają się wg skali i chciałyby to 
kontynuować (w przeciwieństwie do karty podatkowej)

1.0



Kolejne zmiany dla przedsiębiorców

Automatyczny zwrot nadpłaty składek ZUS (od rozliczenia za 2022 r.)2.0

Uściślenie w sprawie składki zdrowotnej od wynagrodzeń 
prokurentów (od 2023 r.)

2.0

Pełny ZUS (społeczne i zdrowotne) dla komplementariusza 
spółki komandytowo-akcyjnej (od 2023 r.)

2.0



Do 120K / rok

12% / 32% + zdrowotne 9%

Wynagrodzenie członka 
zarządu

3-17% od przychodu + zdrowotne
+ społeczne + FP i FS

Zapłata za usługi (fv b2b)

19% „Belki”

Odsetki

0%

Delegacje, podróże 
służbowe

Student < 26 lat -> 0%

Umowa zlecenie

0%

Samochód, telefon…

12% / 32% +zdrowotne 9%

Wynagrodzenie prokurenta

Do 120K / rok

8,5% / 12,5% 

Najem nieruch. i innych

12% / 32%

Wynagrodzenie udziałowca
art. 176 k.s.h.

Do 120K / rok

17% / 32%

Umowa o dzieło

Do 120K / rok

Możliwość 50% KUP

Dlaczego Ty też założysz spółkę?

18%

18%

9%

4,5%

P
R

Z
Y
C

H
Ó

D DOCHÓD CIT 9%

K.U.P.



Jak rozliczać flipy



PIT-39
19% 
lub 
ulga 
mieszkaniowa PODATEK

LINIOWY
19%

PIT/CIT na 
poziomie 
wspólnika

PIT jak w 
JDG 
(ewentualnie  
CIT 9%/19%)

PIT/CIT na 
poziomie 
wspólnika

PIT jak w JDG 
lub CIT 9%/19% 
w sp.j.

CIT 9%/19% lub „estoński” CIT

SKALA 
PODATKOWA

Formy pasujące do flipów

RYCZAŁT
3%-17%

S.C. K.s.h

osobowe kapitałowe

Sp.j. Sp.p. S.K.A.Sp.k. Sp. z o.o. PSA S.A.

PRY JDG
SP 

KARTA 
POD.
X ZŁ

Niektóre sp.j.
CIT 9%/19%





Gdy robimy kilka flipów rocznie:

3-5 transakcji rocznie

Przychody: ok. 1 mln zł rocznie

Koszty: ok. 800 tys. zł rocznie 
(bez składek i księgowości)



Gdy działamy na większą skalę:

10-20 transakcji rocznie

Przychody: ok. 4 mln zł rocznie

Koszty: ok. 3,4 mln zł rocznie 
(bez składek i księgowości)





Jak rozliczać pośrednictwo



Klienci

Agencja

Agent

Przedsiębiorca 
lub pracownik
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Gdy działamy jako pośrednik-freelancer:

Kilkanaście prowizji rocznie

Przychody: ok. 180 tys. rocznie

Koszty: ok. 30 tys. zł rocznie 
(bez składek i księgowości)



Gdy działamy jako agencja na większą skalę:

Kilku-kilkunastu agentów

Przychody: ok. 1 mln rocznie

Koszty: ok. 700 tys. zł rocznie 
(bez składek i księgowości)





Lekcja 2 zawiera kalkulator!

wmistrz.pl/flipy


