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Pan 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów 
Minister Finansów 

 
Szanowny Panie Premierze, 

Stowarzyszenie Księgowych z Polsce jako reprezentant księgowych, grupy 
zawodowej ściśle współpracującej z przedsiębiorcami, zwraca się z apelem  
o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych przez przedsiębiorców. Nasze stanowisko w tej sprawie 
zaprezentowaliśmy 17 stycznia 2022 r. podczas spotkania roboczego  
z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.  

W związku z zapowiadanymi zmianami w tzw. Polskim Ładzie uważamy, że 
ustawowy termin wyboru formy opodatkowania, tj. 20 lutego br. jest zbyt krótki, 
aby przedsiębiorcy mogli wybrać optymalny dla nich wariant opodatkowania. 
Wybierając powinni mieć pełną jasność co do treści i konsekwencji przepisów. 
Obecna niepewność, związana z niestabilnością wprowadzonych regulacji  
i perspektywą ich wielokrotnych zmian, mających na celu naprawianie 
nieprawidłowości reformy, utrudnia przedsiębiorcom podjęcie odpowiedzialnej 
i świadomej decyzji.  

Biorąc pod uwagę przytoczone argumenty, ponownie apelujemy  
o odroczenie terminu wyboru formy opodatkowania dochodów 
przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że do tego czasu zostanie wypracowany 
ostateczny kształt przepisów podatkowych na rok 2022, co pozwoli 
przedsiębiorcom oszacować poziom obciążeń podatkowych w różnych formach 
opodatkowania dochodu. Mamy świadomość, że wielu z nich złożyło do GUS 
wnioski o wydanie interpretacji w zakresie PKWiU w celu określenia 
prawidłowych stawek opodatkowania ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. Jak wynika z zapowiedzi Pana Premiera, zostaną jeszcze 
wprowadzone szerokie modyfikacje w tzw. uldze dla klasy średniej.  

Okoliczności te mogą mieć decydujący wpływ na wybór formy 
opodatkowania przez przedsiębiorców, ale wymaga to jednak więcej czasu. 

Przedsiębiorcy od 2022 roku płacą znacznie wyższe składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i nie mogą ich już odliczyć od podatku. Dostrzegamy 
poważne ryzyko upadłości wielu firm, związane z dużo wyższym obciążeniem 
fiskalnym w porównaniu do ubiegłego roku i nietrafnym doborem formy 
opodatkowania.  

Biorąc pod uwagę przedstawione ryzyko, a także trudności ZUS  
z dostosowaniem do reformy, za uzasadnione uważamy pozostawienie 
ryczałtowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r., z ewentualną dopłatą 
w rozliczeniu rocznym. Takie rozwiązanie – naszym zdaniem – nie spowoduje 
negatywnych konsekwencji budżetowych, ale pozwoli zmniejszyć liczbę korekt 
i poziom zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

W świetle planowanych zmian byłoby to zasadne z punktu widzenia 
zaufania podatnika do Państwa i ograniczyłoby niekorzystne skutki reformy, 
która – jak sam Pan Premier przyznał – zawiera pewne błędy.   
       

Z wyrazami szacunku 
 

  /-/ Jerzy Koniecki  
                Prezes 
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