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Nowe podatki dla Polski / New taxes in Poland 

Nowe podatki dla Polski  
 
OECD w swojej ostatniej prognozie zaleca Polsce wprowadzenie nowych podatków w celu utrzy-
mania wzrostu gospodarczego.  
 
Z raportu analityków wynika, że Polsce w 2016 roku będzie trudno utrzymać poziom wzrostu go-
spodarczego z 2015 roku, kiedy wyniósł on 3,9% PKB. Przewiduje się, że w 2016 roku wyniesie 
on tylko 3,4% PKB, a w 2017 roku 3,5% PKB. Ponadto wzrósł poziom konsumpcji prywatnej, a 
spadł poziom bezrobocia. 
 
W raporcie zwrócono jednak uwagę, że taki stan może trwać krótko, jeśli rząd nie podejmie się 
reformy finansów publicznych. Rządowe plany zmian wiążą się z wysokimi wydatkami z budżetu, 
a niedawno wprowadzone podatki: bankowy i handlowy nie zrekompensują poniesionych kosz-
tów.  

New taxes in Poland 
 
In its latest forecast, the OECD recommends that Poland introduce new taxes in order to maintain 
economic growth.  
 
According to the report, in 2016 it will be difficult to maintain economic growth in Poland at the 
2015 level, i.e. at 3.9% of GDP. In 2016 it is estimated that it will be only 3.4% of GDP and in 
2017 — 3.5% of GDP. Moreover, private consumption has increased and there has been a drop 
in unemployment. 
 
The report points out, however, that this might be short-lived if the government does not under-
take public finance reforms. The governmental reform plans involve high budget expenditure while 
the recently introduced taxes, a bank tax and a commercial one, will not compensate for the costs 
incurred.  
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Wskazano również, że największym wyzwaniem dla polskiej 

gospodarki jest demografia. Niż demograficzny w przeciągu 

kilkunastu, kilkudziesięciu lat może przyczynić się do powięk-

szenia się poziomu długu względem PKB (obecnie utrzymuje 

się on na poziomie 3%). Aby uniknąć negatywnych skutków 

niżu, jak również wydatków na realizację rządowych działań, 

analitycy podkreślili, że oprócz skuteczniejszej ściągalności 

podatków, powinno się zlikwidować szereg ulg podatkowych, 

np. preferencyjnej stawki VAT, jednocześnie wprowadzając 

nowe podatki: od własności, przede wszystkim nieruchomości 

lub podatki ekologiczne.  

 

 

Nowe przepisy w prawie podatkowym 

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa 

zakłada wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatko-

wania.  

 

Wg ministerstwa finansów klauzula ma zapewnić równe trak-

towanie podatników, którzy prowadzą działalność gospodar-

czą i pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność na rynku, jak 

również wyznaczy ona granicę dopuszczalnej optymalizacji 

podatkowej. 

 

Planowane zmiany są w głównej mierze spowodowane zale-

ceniami Komisji Europejskiej, w związku z przyjęciem przez 

kraje  członkowskie  ogólnej  zasady dotyczącej  zwalczania 

nadużyć podatkowych, której celem jest przeciwdziałanie uni-

kaniu opodatkowania.  

 

Razem z ww. klauzulą planuje się wprowadzenie rozwiązań 

zabezpieczających, takich jak: ograniczenie jej stosowania w 

przypadku osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej do 100 

tys. zł, możliwość korekty deklaracji podatkowej w zakresie 

stosowania klauzuli, wydawanych na wniosek podatnika opinii 

zabezpieczających, powołanie Rady do Spraw Przeciwdziała-

nia Unikaniu Opodatkowania, składającej się z ekspertów, 

która będzie rozstrzygać w spornych sprawach. 

 

Ryczałtowa forma opodatkowania VAT 

Ministerstwo finansów zastanawia się nad wprowadzeniem 
ryczałtowej formy opodatkowania VAT dla podatników, któ-
rych przychody nie przekroczyły kwoty 150 tys. zł w ciągu 
roku oraz nad podniesieniem progu podlegania podatkowi 
VAT do 200 tys. zł. 
 
Obecne przepisy wiążą się z koniecznością prowadzenie 

uciążliwych rozliczeń. Ryczałtowa forma opodatkowania, czy 

to określona kwotowo, czy procentowo, ma stanowić znaczne 

The report also says that the biggest challenge for the Polish 

economy lies in demography. Over the next dozen or so 

years or decades, the demographic decline may contribute to 

an increase in the ratio of debt to GDP (currently maintained 

at the level of 3%). In order to avoid the adverse conse-

quences of the decline and of the spending required to imple-

ment the governmental measures, analysts stress that, in ad-

dition to more effective recovery of taxes, a range of tax ex-

emptions, such as the preferential VAT rate, should be abol-

ished and, at the same time, new taxes should be introduced: 

property tax, especially concerning real estate, or environ-

mental taxes.  

 

New regulations in tax law 

 

The government’s proposal for amendments to the Tax Ordi-

nance Act involves an anti-tax avoidance clause.  

 

 

According to the Ministry of Finance, the clause would ensure 

equal treatment of all taxpayers who conduct business activ-

ity, while also having a positive impact on market competitive-

ness and defining tax optimisation limits. 

 

 

The envisaged amendments come primarily from the Euro-

pean Commission’s recommendations, in connection with the 

adoption by the Member States of a general principle con-

cerning combating tax fraud, which is to prevent tax avoid-

ance.  

 

Together with this clause, the following protective measures 

would be introduced: limitation of applicability of the clause if 

the financial benefit does not exceed PLN 100,000, the option 

of adjustments to the tax return with respect to applicability of 

the clause, protective opinions issued at the request of a tax-

payer, and setting up a Council for Countering Tax Avoidance 

consisting of experts which would settle disputed matters. 

 

 

VAT as a fixed sum 

The Ministry of Finance is considering the introduction of a 
fixed VAT sum for those taxpayers whose yearly revenue 
does not exceed PLN 150,000 and raising the VAT registra-
tion threshold to PLN 200,000. 
 
 
The current legislation requires complicated tax settlements. 

A fixed amount of VAT, whether expressed quantitatively or 

as a percentage, is expected to make things a lot easier for 
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ułatwienie dla podatników. Obecnie podatnicy o przychodach 

poniżej 150 tys. zł stanowią 51% całkowitej liczby podatników 

VAT, wpłacając do budżetu państwa z tego tytułu 121 mln zł, 

co stanowi tylko 0,84% łącznych budżetowych przychodów z 

tytułu podatku VAT. Drugą z rozważanych zmian jest podnie-

sienie progu podatkowego z obecnych 150 tys. zł do 200 tys. 

zł. 

 

Zdaniem projektodawców powyższe zmiany w przepisach 

będą realizować zasady: uproszczenia i uszczelniania, co 

pozwoli na uwolnienie wielu podatników od administracyjnych 

wymogów i pozwoli skupić działania odpowiednich organów 

podatkowych na kontroli tych podatników, którzy uzyskują 

większe  obroty.  Takie  rozwiązanie  pozwoli  zlikwidować 

znaczną część luk w opodatkowaniu VAT. 

 

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w pracy 

 

Rząd  przyjął  nowelizację  kodeksu  pracy,  wprowadzającą 

zmiany w przepisach dotyczących równego traktowania ko-

biet i mężczyzn. Została ona przyjęta w związku z unijną dy-

rektywą. 

 

Doprecyzowaniu uległ  przepis,  mówiący o tym, że  prace 

uciążliwe, niebezpieczne, jak i szkodzące zdrowiu nie mogą 

być wykonywane przez kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące 

piersią.  

 

Zakres takich prac sprecyzuje Rozporządzenie Rady Mini-

strów, zawierające wykaz prac, których kobiety w ciąży lub 

karmiące piersią nie będą mogły wykonywać. Ich wykonywa-

nie mogłoby niekorzystnie wpływać na stan zdrowia kobiet, 

przebieg ciąży czy karmienie piersią.  

 

 

Prace, których nie będą mogły wykonywać kobiety, to m. in. 

prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym czy prace 

związane z trudnymi warunkami do ich wykonywania. 

 

Oprócz przepisów kodeksu pracy, nowelizacji będą podlegać 

przepisy ustaw o wojskowej służbie zawodowej i powszech-

nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, które normują za-

kres wykonywania prac przez kobiety żołnierzy. 

 

 

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłosze-

nia w dzienniku urzędowym.  

 
 

taxpayers. Currently,  taxpayers with revenues below PLN 

150,000 constitute 51% of the total number of VAT payers, 

and they pay PLN 121 million into the budget, which consti-

tutes only 0.84% of the total budgetary VAT revenue. The 

other amendment being reviewed is raising the VAT threshold 

from the current PLN 150,000 to PLN 200,000. 

 

 

According to legislators, these amendments would mean sim-

plification and tightening up of the system, which would free 

many taxpayers from administrative requirements and allow 

the relevant tax authorities to focus on checking those taxpay-

ers who achieve higher turnover. This solution would make it 

possible to remove a significant number of the VAT loopholes. 

 

 

Equal treatment of women and men at work 

 

The government has adopted an amendment to the Labour 

Code introducing changes to legislation concerning equal 

treatment of women and men. It was adopted in connection 

with an EU Directive. 

 

The wording of the provision saying that work that is onerous, 

dangerous or harmful to health cannot be performed by preg-

nant or breastfeeding women has been made more precise.  

 

 

The scope of such work will be made more specific in the 

Regulation of the Council of Ministers, which gives a list of 

types of work that cannot be carried out by pregnant or 

breastfeeding women. Performance of such activities could 

have a negative effect on women’s health, the way in which 

pregnancy progresses, or breastfeeding.  

 

These types of work include: work requiring excessive physi-

cal exertion, and work in difficult conditions. 

 

 

In addition to the Labour Code, there will be some amend-

ments to the Act on Professional Military Service and to the 

Act on the Universal Duty to Defend the Republic of Poland, 

which regulate the scope of work that is performed by female 

soldiers. 

 

The new provisions will enter into force within 14 days from 

the date of announcement in the Official Journal.  
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Krok w kierunku zrównania prawa kobiet i mężczyzn na rynku 

pracy podjął także Rzecznik Praw Obywatelskich, który wy-

stosował list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w 

którym zwraca uwagę przede wszystkim na różnice w wyna-

grodzeniu kobiet i mężczyzn. Dotyczy to w szczególności 

branż związanych z finansami i  ubezpieczeniami, handlu, 

sektorze napraw aut i pojazdów oraz w sektorze informacji i 

komunikacji, w których różnice płacowe są największe. Wg 

danych Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wyna-

grodzenie kobiet jest o 20,6% niższe niż wynagrodzenie męż-

czyzn.  

 

Aby  zaradzić  dysproporcji  płacowej,  Rzecznik  proponuje 

wprowadzenie obowiązku transparentności wynagrodzeń, co 

jest zgodne z zaleceniami Komisji Europejskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo skarbu do likwidacji 

 

Minister skarbu zapowiedział likwidację swojego ministerstwa 

i utworzenia wyspecjalizowanej agencji, której zadaniem bę-

dzie nadzór nad spółkami skarbu państwa. 

 

Plany obejmują zgrupowanie około 200 spółek, które prowa-

dzą działalność, w 19 grup sektorowych zgodnie z branżami, 

w których spółki te działają. Zaznaczył jednak, że skarb pań-

stwa będzie interweniował w przypadku pojawienia się zagro-

żenia wrogiego przejęcia najważniejszych spółek. Chodzi tu 

m. in. o spółki giełdowe. Podkreślił także, że chciałby ponow-

nie uzyskać utracone przez skarb państwa udziały w niektó-

rych ważnych spółkach.  

 

W planach jest również ustawa o wynagrodzeniach menadże-

rów takich spółek. Będą one zależne od wyników finanso-

wych, ale także realizacji nałożonych zadań. Wynagrodzenia 

prezesów i członków zarządów spółek będą jasno określone. 

The Commissioner for Human Rights has also taken a step 

towards equal rights of women and men on the labour market 

by sending an official letter to the Minister of Family, Labour 

and Social Policy in which he points out, above all, the differ-

ences in remuneration between women and men. In particu-

lar, this applies to sectors related to finance and insurance, 

commerce and vehicle repair, as well as information and com-

munication, where the pay gap is the greatest. According to 

the data of the Central Statistical Office of Poland, the aver-

age wage of women is lower than that of men by 20.6%.  

 

 

In order to address the disproportion in remuneration, the 

Commissioner for Human Rights proposes that the obligation 

of  remuneration transparency be introduced,  as stated in 

European Commission recommendations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministry of Treasury to be liquidated 

 

The Treasury Minister has announced plans to liquidate the 

department and to set up a specialised agency to supervise 

state-owned companies. 

 

The plans envisage dividing around 200 companies conduct-

ing business activity into 19 groups according to the sectors in 

which they operate. The Minister noted, however, that the 

State Treasury will intervene where there is a risk of hostile 

takeover of the most important companies. Among other enti-

ties this would apply to listed companies. He also stressed 

that he would like to regain shares lost by the State Treasury 

in some important companies.  

 

The intention is also to introduce an act on remuneration of 

managers in such companies. The remuneration would be 

linked to financial results and also performance of particular 

tasks. The remuneration paid to presidents and members of 

management boards of companies would be clearly deter-

mined. 
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Projekt „Konstytucji dla Biznesu” 

Ministerstwo Rozwoju wraz z eks-
pertami  od  prawa  gospodarczego 
pracują  nad  projektem  tzw. 
„Konstytucji  dla  Biznesu”.  Podsta-
wowym  założeniem  projektu  jest 
uregulowanie  zasad  prowadzenia 
biznesu w Polsce.  
 
Przede wszystkim chodzi o stworze-
nie przyjaznego otoczenia do pro-
wadzenia  działalności  w  Polsce. 
Nowe przepisy mają ułatwić przed-
siębiorcom założenie oraz funkcjo-
nowanie ich działalności, co wg eks-
pertów ministerstwa, przełożyć się 
ma na rozwój konkurencyjności oraz 
innowacyjności polskiej gospodarki. 
Nacisk  zostanie  położony  na 
wzmocnienie gwarancji przestrzega-
nia wolności i praw przedsiębiorców 
oraz spójność prawa gospodarcze-
go. 
 
Wejście w życie takiej ustawy ma 

być bodźcem do rozwoju przedsię-

biorczości w Polsce.  

RESPONSIBLE TEAM 
 

Marcin Milczarek, partner 

marcin.milczarek@ecovis.pl 

 

Piotr Pruś, partner 

piotr.prus@ecovis.pl 

 

Maciej Loroff, assistant 

maciej.loroff@ecovis.pl 

 

 

 

Proszę kierować do nas pytania dotyczące 

zagadnień poruszonych w tym wydaniu. 

Please do not hesitate to ask us questions 

related to matters raised in this issue.  

“Constitution for Business” project 

The Ministry of Development, in coop-
eration with commercial law experts, is 
drafting a ―Constitution for Business‖. 
The basic idea of the project is to regu-
late the principles of performing busi-
ness activity in Poland.  
 
 
This is primarily aimed at creating a 
friendly business environment in Po-
land. The new regulations would facili-
tate setting up and running a business, 
which,  according to Ministry experts, 
would translate into increased competi-
tiveness and innovativeness of the Pol-
ish economy. The emphasis would be 
on reinforcement of the guarantee of 
respect for the freedoms and rights of 
entrepreneurs  and  on  consistency 
within commercial law. 
 
 
 
The entry into force of such a regula-

tion is to be a stimulus for growth in 

entrepreneurship in Poland.  

Legal news 
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