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Komentarz ZPP: Polski Ład sprzeczny z komunikatem KE ws. 

uproszczenia systemu podatkowego 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej 

„Opodatkowanie działalności gospodarczej w XXI wieku”, który ma na celu zmniejszyć obciążenia 

administracyjne, uprościć system podatkowy i stworzyć bardziej przyjazne otoczenie dla prowadzenia 

biznesu, jak również ułatwić przedsiębiorstwom odrabianie strat po kryzysie wywołanym pandemią 

koronawirusa. Nie sposób jednak nie zauważyć, że propozycje KE w zakresie systemu podatkowego 

wydają się całkowicie przeciwne intencjom twórców Polskiego Ładu, którzy mają zamiar podnosić 

obciążenia podatkowe. Jednocześnie, warty uwagi jest fakt, że KE stawia na uproszczanie systemu 

podatkowego, podczas gdy system ulg przewidzianych w Polskim Ładzie bez wątpienia doprowadzi do 

większego skomplikowania polskiego systemu podatkowego.  

18 maja br. Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw  

w XXI wieku. Jego celem jest wspieranie solidnego, skutecznego i sprawiedliwego systemu 

podatkowego dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Komunikat przedstawia zarówno długo- jak  

i krótkoterminową wizję wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz zapewnienia 

odpowiednich przychodów budżetowych w nadchodzących latach. Największy nacisk jest położony na 

stworzenie sprawiedliwego i stabilnego otoczenia dla biznesu, które pobudzi trwały i sprzyjający 

tworzeniu miejsc pracy wzrost gospodarczy w UE. W rezultacie, uproszczenie systemu podatkowego 

ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji gospodarczej UE i osiągnięcia strategicznej autonomii. 

Przechodząc do szczegółów planu Komisji Europejskiej, można wymienić trzy podstawowe filary planu. 

Po pierwsze, do 2023 roku KE zaproponuje nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w UE, które 

zmniejszą obciążenia administracyjne, usuną przeszkody podatkowe oraz stworzą bardziej przyjazne 

otoczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej na jednolitym rynku.  

W ramach projektu „Business in Europe: ramy regulacyjne opodatkowania dochodów” (lub BEFIT) 

zostanie stworzony jednolity zbiór przepisów dotyczący podatku dochodowego od osób prawnych w UE. 

Ważnym celem BEFIT jest uzyskanie bardziej sprawiedliwego podziału praw do opodatkowania 

pomiędzy państwami członkowskimi. Co istotniejsze, BEFIT ograniczy obciążenia administracyjne, 

zmniejszy koszty zgodności, a poprzez uproszczenie systemu, zmniejszy możliwości unikania 

opodatkowania i będzie wspierać zatrudnienie oraz inwestycje.  

Od strony formalnej BEFIT zastąpi propozycję wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania 

osób prawnych (CCCTB), który zostanie wycofany. BEFIT ma również być przyczynkiem do szerszej 

dyskusji o przyszłości unijnego opodatkowania, które zostanie sympozjum podatkowym w 2022 r. 

Po drugie, w komunikacie KE nakreśliła agendę podatkową na najbliższe dwa lata. KE wyróżniła dwie 

kategorie środków. Pierwsza nakierowana jest na zwiększenie przejrzystości poprzez zaproponowanie, 

aby niektóre duże przedsiębiorstwa działające w UE publikowały swoje efektywne stawki 

opodatkowania. Tymczasem druga skupia się na wspieraniu ożywienia gospodarczego poprzez 

zlikwidowanie nierówności między długiem a kapitałem w obecnym systemie opodatkowania 



 

 

przedsiębiorstw, w którym finansowanie dłużne przedsiębiorstw jest traktowane w sposób bardziej 

uprzywilejowany niż finansowanie kapitałowe.  

Trzeci filar komunikatu KE został poświęcony kwestii start wywołanych przez pandemię koronawirusa. 

Również w dn. 18 maja br. Komisja Europejska rekomendacje w sprawie rozliczania strat, w których 

zachęca państwa członkowskie do umożliwienia przedsiębiorstwom przenoszenia strat co najmniej na 

poprzedni rok podatkowy. W naszej ocenie, taka rekomendacja jest przyjazna dla biznesu i ułatwi 

odbudowę gospodarczą po pandemii koronawirusa. Jak zauważa sama KE, środek ten będzie miał 

pozytywny wpływ w szczególności na sytuację małych i średnich przedsiębiorstw. 

Podejście zaprezentowane przez KE można w skrócie opisać jako przyjazne dla biznesu. Tego rodzaju 

propozycji, w ocenie ZPP, zabrakło w Polskim Ładzie. Propozycje zawarte w punkcie „Dobry klimat dla 

firm” stanowią de facto recykling znanych już wcześniej zapowiedzi oraz rozwiązań, nad którymi prace 

toczą się od jakiegoś czasu. Dla przedsiębiorców Polski Ład nie oferuje zatem żadnych istotniejszych 

nowości. Jednocześnie, Polski Ład zdecydowanie podnosi efektywne obciążenia dla 

samozatrudnionych ze względu na zmianę systemu rozliczania składki zdrowotnej oraz komplikuje 

polski system podatkowy, wprowadzając liczne ulgi, mające na celu ograniczyć negatywny wpływ 

nowych rozwiązań na poszczególne grupy społeczne. 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zmiany zaproponowane przez rządzących w ramach 

Polskiego Ładu są sprzeczne z kierunkiem upraszczania systemu podatkowego oraz ułatwiania 

prowadzenia biznesu wyznaczonym przez Komisję Europejską w komunikacie „Opodatkowanie 

działalności gospodarczej w XXI wieku”.  

  


