
 

  

Przedstawiamy Państwu zestawienie najważniejszych – procedowanych  

i planowanych – zmian w przepisach, związanych z prawem podatkowym. 

Podatek / 

dziedzina 

Nowelizacja/Regulacja Najważniejsze zmiany Status prac 

PIT Ustawa z dnia 27 

stycznia 2022 r. o 

zmianie ustawy o 

podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz 

ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Akt przewiduje m. in. 

„ustawowe” uregulowanie 

mechanizmu przedłużenia 

terminów pobrania i wpłaty 

zaliczki na podatek dochodowy, 

przewidzianego 

Rozporządzeniem z 7 stycznia. 

Granica stosowania to 12.800 zł 

przychodów (liczone dla 

każdego kwalifikowanego 

źródła przychodów osobno). 

Prezydent 

Ustawa  

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu  

Składka 

zdrowotna 

Prawo spółek 

handlowych 

Ustawa z dnia 9 lutego 

2022 r. o zmianie 

Kodeksu spółek 

handlowych oraz 

niektórych innych ustaw 

Składka zdrowotna: 

• wyłączenie z przychodów 

uwzględnianych przy 

obliczaniu składki 

zdrowotnej większości 

przychodów wolnych od 

podatku dochodowego. 

• uwzględnianie różnic 

remanentowych.  

Prawo handlowe: 

Wprowadzenie  regulacji 

prawnej prawa holdingowego 

Senat 

Ustawa 

Planowane 

wejście w życie: 

Składka 

zdrowotna – dzień 

po dniu 

ogłoszenia. 

KSH - 6 miesięcy 

po ogłoszeniu.   
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(prawa grup spółek, prawa 

koncernowego). 

Rachunkowość Projekt Rozporządzenia 

zmieniające  

rozporządzenie  w  

sprawie  określenia 

innych  terminów  

wypełniania 

obowiązków  w  

zakresie ewidencji  oraz  

w  zakresie 

sporządzenia, 

zatwierdzenia, 

udostępnienia  i 

przekazania do  

właściwego rejestru, 

jednostki  lub  organu  

sprawozdań lub  

informacji 

Wydłużenie przypadających w 

2022 r. terminów m.in. na 

sporządzenie, zatwierdzenie i 

przekazanie sprawozdań 

finansowych (1-3 miesięcy). 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

CIT Projekt Rozporządzenia 

w sprawie  przedłużenia 

terminu  do złożenia  

zeznania  o wysokości  

dochodu  osiągniętego 

(straty poniesionej)  i 

wpłaty należnego 

podatku  przez  

podatników  podatku 

dochodowego od  osób  

prawnych 

Wydłużenie przypadających w 

2022 r. terminów m.in. na 

złożenie deklaracji rocznej i 

zapłatę podatku do 30 czerwca 

2022 r. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

VAT Założenia do ustawy o 

zmianie ustawy o 

podatku od towarów i 

usług  

Tzw. pakiet „SLIM VAT 3” 

M. in.: 

• rezygnacja z wymogu 

posiadania faktury 

dotyczącej WNT przy 

odliczaniu podatku 

naliczonego z tego tytułu; 

• możliwość rezygnacji z 

obowiązku odrębnego 

wystawienia faktury 

zaliczkowej, jeżeli podatnik 

otrzyma całość lub część 

zapłaty z tytułu zaliczki, w 

tym samym okresie 

rozliczeniowym, w którym 

powstał obowiązek 

podatkowy. 

O zmianach pisaliśmy: tutaj. 

Ministerstwo 

Finansów 

Założenia  

PIT Założenia do Projektu 

ustawy o zmianie 

ustawy o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o 

świadczeniach opieki 

zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków publicznych 

Projekt proponuje rozwiązania 

polegające na: 

• wprowadzeniu korzystnych 

rozwiązań dla niepełnych 

rodzin; 

• złagodzeniu mechanizmu 

stosowania kwoty wolnej w 

trakcie roku, w tym w 

zakresie działalności 

Ministerstwo 

Finansów 

Założenia  

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356006
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356456
https://www.ulve.pl/pakiet-slim-vat-3-propozycje-ministerstwa-finansow/
https://www.gov.pl/attachment/8c992c52-c5b6-4c96-8232-65ce0223d5c1
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-swiadczeniach-opieki-zdrowotnej-finansowanych-ze-srodkow-publicznych-oraz-niektorych-innych-ustaw2


oraz niektórych innych 

ustaw 

wykonywanej osobiście, np. 

przez osoby wykonujące 

osobiście działalność, np. 

menedżerów, członków 

zarządu; 

• rozszerzeniu kręgu 

podatników, dla których 

„Polski Ład” jest neutralny; 

• modyfikacji zasad ustalania 

dochodu dla celów wymiaru 

składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacanej przez 

osoby prowadzące 

działalność gospodarczą, w 

tym poprzez uwzględnienie 

tzw. różnic remanentowych; 

• przesunięcie terminu 

wejścia w życie regulacji w 

zakresie prowadzenia 

ewidencji podatkowych 

elektronicznie. 

PIT Poselski projekt ustawy 

o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

Projekt parlamentarzystów 

Koalicji Obywatelskiej, mający 

na celu przywrócenie  

możliwości  preferencyjnego  

rozliczania podatku 

dochodowego  przez osoby  

samotnie  wychowujące dzieci  

tj.  przywrócenie możliwości 

łącznego rozliczania  podatku 

dochodowego wraz z dziećmi.    

Sejm 

Projekt  

VAT Założenia do Projektu 

ustawy o zmianie 

ustawy o zmianie 

ustawy o nawozach i 

nawożeniu oraz ustawy 

o podatku od towarów i 

usług 

Projekt proponuje rozwiązania 

polegające na objęciu 

produktów nawozowych UE, 

nawozów i środków 

wspomagających uprawę roślin 

obniżoną stawką podatku VAT. 

Ministerstwo 

Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 

Założenia 

PIT Projekt Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie sposobu 

przesyłania za pomocą 

środków komunikacji 

elektronicznej ksiąg 

podatkowych oraz 

wymagań technicznych 

dla informatycznych 

nośników danych, na 

których te księgi mogą 

być zapisane i 

przekazywane 

Aktualizacja numerów pól i 

symboli pól formularzy 

podatkowych w PIT. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

PIT, CIT (TP) Projekt Rozporządzeń 

zmieniających 

rozporządzenia w 

sprawie informacji o 

cenach transferowych 

w PIT i CIT 

Zmiana formularzy TPR-P i 

TPR-C, w szczególności z 

uwagi na konieczność 

raportowania transakcji z 

podmiotami „rajowymi”. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt CIT 

Projekt PIT   

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2042
https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-nawozach-i-nawozeniu-oraz-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356251
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351205/katalog/12815104#12815104
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351204/katalog/12815061#12815061


Planowane 

zastosowanie do 

raportowania za 

2021 r. 

VAT Projekt Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie kas 

rejestrujących mających 

postać 

oprogramowania 

• brak obowiązku drukowania 

paragonu, jeśli kasa 

fiskalna w postaci 

oprogramowania została 

umieszczona w 

urządzeniach do 

automatycznej sprzedaży 

towarów i usług; 

• ujednolicenie formatu 

zapisów danych 

tworzących QR kod, który 

drukowany jest przez kasy 

rejestrujące na żądanie 

Centralnego Repozytorium 

Kas (CRK). 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

dzień po 

ogłoszeniu.  

 

VAT Projekt Rozporządzenia 

zmieniającego 

rozporządzenie w 

sprawie kas 

rejestrujących mających 

postać 

oprogramowania 

Rozszerzenie możliwości 

stosowania takich kas 

rejestrujących mających postać 

oprogramowania o kolejną 

grupę podatników, tj. 

świadczących usługi mycia, 

czyszczenia samochodów i 

podobnych usług. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt 

Planowane 

wejście w życie – 

1 lipca 2022 r.  

 

PIT, CIT (TP) Projekt Rozporządzeń 

zmieniających 

rozporządzenia w 

sprawie lokalnej 

dokumentacji  cen 

transferowych w PIT i 

CIT 

Zmiany w zakresie elementów 

lokalnej dokumentacji TP. 

 

 

 

 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt CIT  

Projekt PIT    

Planowane 

wejście w życie – 

z dniem 

ogłoszenia.  

 

PIT, CIT Projekt ustawy o 

fundacji rodzinnej 

Wprowadzenie instytucji 

fundacji rodzinnej. 

Ministerstwo 

Rozwoju, Pracy i 

Technologii 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

1 stycznia 2022 r. 

VAT Projektu ustawy o 

zmianie ustawy o 

podatku od towarów i 

usług 

Projekt implementuje zapisy 

unijnej dyrektywy w zakresie 

zmian odnośnie zwolnienia 

czynności opodatkowanych dla 
działań obronnych w ramach 

Unii Europejskiej i NATO. 

Ministerstwo 

Finansów 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

1 lipca 2022 r. 

Compliance Projekt ustawy o 

ochronie osób 

• projekt ma mieć na celu 

wdrożenie unijnej 

Dyrektywy Rady (UE) nr 

Ministerstwo 

Rodziny i Polityki 

Społecznej 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351304/katalog/12815526#12815526
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354555/katalog/12839614#12839614
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354857
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12354853
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344906
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352651/katalog/12823751#12823751


zgłaszających 

naruszenia prawa 

2019/1937, dotyczącej 

ochrony sygnalistów. 

• projektowana ustawa 

obejmie ochroną osoby 

dokonujące zgłoszenia lub 

ujawnienia informacji lub 

uzasadnionych podejrzeń 

naruszenia prawa, 

pracujące w sektorze 

prywatnym lub publicznym, 

które uzyskały informacje 

na temat naruszenia w 

kontekście związanym z 

pracą. 

• konieczność przygotowania 

procedury wewnętrznej – 

wybrane podmioty. 

O zmianach pisaliśmy: tutaj. 

Projekt  

Planowane 

wejście w życie – 

14 dni od daty 

ogłoszenia 

Prawo 

konkurencji 

Założenia do projektu 

ustawy o zmianie 

ustawy o 

przeciwdziałaniu 

nadmiernym 

opóźnieniom w 

transakcjach 

handlowych 

Kierunki zmian: 

• wprowadzenie zmian 

upraszczających i 

wyjaśniających; 

• zwolnienia dla spółek z 

PGK; 

• doprecyzowanie kwestii 

kursu walutowego do 

przeliczeń; 

• przedłużenie terminu 

składania sprawozdania; 

• rozszerzenie obowiązku 

składania oświadczenia o 

swoim statusie na 

wszystkich dużych 

przedsiębiorców; 

• modyfikacja wzoru, wg 

którego liczona jest kara; 

• przedłużenie na lata 2022 r. 

i 2023 r. obowiązywania 

progu 5 mln zł dla 

świadczeń opóźnionych; 

• zmiany doprecyzowujące. 

Ministerstwo 

Rozwoju i 

Technologii 

Projekt   

Planowane 

przyjęcie przez 

Radę Ministrów – 

2022 

  

https://www.ulve.pl/projekt-ustawy-o-ochronie-sygnalistow/
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845#12822845
https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r3578104197,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przeciwdzialaniu-nadmiernym-opoznieniom-w-tran.html

