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Inwestowanie w Polsce w roku 2022
Podstawowe dane dla inwestoraInwestowanie w Polsce w roku 2022

ROZPOCZYNANIE  
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE

PODSTAWOWE DANE 
DLA INWESTORA

RODZAJE PODATKÓW 
W POLSCE

Waluta - Polski Złoty (PLN)

Polska Ustawa o  rachunkowości lub 
w  niektórych przypadkach Międzynarodowe 
Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 
Sprawozdanie finansowe musi być sporządzane 
corocznie. Szczególne zasady odnoszą się do 
spółek giełdowych. 

Kontrola dewizowa - brak (najczęściej) dla 
transakcji z UE, EOG, OECD i niektórymi innymi 
krajami. Może być wymagane pozwolenie 
w  przypadku niektórych transakcji z  innymi 
systemami prawnymi oraz na przeprowadzenie 
określonych transakcji w walutach obcych. 

Główne podmioty gospodarcze: spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), 
spółka akcyjna (S.A.), spółka komandytowo-
akcyjna, spółka komandytowa, działalność 
gospodarcza osoby fizycznej i oddział spółki 
zagranicznej. 

Podatki bezpośrednie: 

Podatek dochodowy od osób 
prawnych (CIT) 

Podatek dochodowy od osób 
fizycznych (PIT) 

Ubezpieczenie społeczne 

Podatek od spadków i darowizn 

Podatek od czynności 
cywilnoprawnych (PCC)

Opłata skarbowa 

Opłaty rynkowe

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa 

Podatek od niektórych instytucji 
finansowych (tzw. podatek bankowy)

Podatek węglowodorowy

Abonament RTV

Podatki pośrednie: 

Podatek od wartości dodanej (VAT) 

Podatek akcyzowy 

Podatek od gier 

Podatki lokalne: 

Podatek od nieruchomości 

Podatek od środków transportowych 

Podatek rolny i leśny 

Opłata od posiadania psów

Opłata klimatyczna

ADMINISTRACJA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Rok 
podatkowy

Rok podatkowy dla osób fizycznych pokrywa się z  rokiem kalendarzowym.
w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od
osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że
podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu
skarbowego.

Procedura
podatkowa

Podatnik musi sam oszacować i  płacić zaliczki na poczet podatku
dochodowego w  ciągu roku oraz  może skorzystać z  uproszczonej metody
opartej na wynikach z lat ubiegłych. Ostatecznej kalkulacji i wymiaru należnego
podatku należy dokonywać w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku
podatkowego. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, w których
stosuje się ogólny wymiar podatku dokonywany przez  organy podatkowe,
Polska stosuje zasadę samoopodatkowania przez podatników. Podatnik jest
zobowiązany do obliczenia należnego podatku samodzielnie, aby uzyskać
zwrot podatku oraz by zapłacić należną kwotę w terminie.

Kary Osoby, które są odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe, jak również
członkowie zarządu w  niektórych przypadkach, podlegają karom za
nieprzestrzeganie przepisów. W niektórych przypadkach karom mogą
podlegać podmioty gospodarcze.

Prawo Karne 
Skarbowe

• Kara za uchylanie się od płacenia podatków - grzywna i/lub pozbawienie 
wolności,

• Kara za nieskładanie (niewysyłanie) lub nieterminowe składanie
(wysyłanie) Jednolitego Pliku Kontrolnego – kara finansowa,

• Z zasady postępowanie administracyjne.

Okres
przedawnienia

Co do zasady, długi podatkowe ulegają przedawnieniu po 5 latach.  Po upływie
okresu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe wraz z narosłymi odsetkami
za zwłokę uznaje się za niebyłe.

Rejestracja
i licencjono-
wanie

Polskie prawo chroni własność intelektualną dlatego też licencjonowanie
zagranicznych nazw oraz produktów firmowych jest przyjętą praktyką. Licencje są
szeroko rozpowszechnione w sektorze zaawansowanych technologii, produktów
farmaceutycznych ifranczyzdetalicznych. Licencjonowane produkty wyprodukowane
w Polsce mogą być zwolnione z cła i podatku akcyzowego i można nawet odnosić
korzyść z  ich klasyfikacji jako produkt Polski.  Przyznawanie licencji nie podlega
oficjalnym ograniczeniom lub zatwierdzeniom. Licencjobiorca nie może udzielać
sublicencji.

https://getsix.pl/nasze-uslugi/
https://getsix.pl/nasze-uslugi/
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Inwestowanie w Polsce w roku 2022
Administracja i zgodność z przepisami
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ADMINISTRACJA I ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Rok 
podatkowy

Rok podatkowy dla osób fizycznych pokrywa się z  rokiem kalendarzowym. 
w  przypadku podatników opodatkowanych podatkiem dochodowym od 
osób prawnych, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że 
podatnik postanowi inaczej i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego. 

Procedura 
podatkowa

Podatnik musi sam oszacować i  płacić zaliczki na poczet podatku 
dochodowego w  ciągu roku oraz  może skorzystać z  uproszczonej metody 
opartej na wynikach z lat ubiegłych. Ostatecznej kalkulacji i wymiaru należnego 
podatku należy dokonywać w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku 
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stosuje się ogólny wymiar podatku dokonywany przez  organy podatkowe, 
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zobowiązany do obliczenia należnego podatku samodzielnie, aby uzyskać 
zwrot podatku oraz by zapłacić należną kwotę w terminie.

Kary Osoby, które są odpowiedzialne za rozliczenie podatkowe, jak również 
członkowie zarządu w  niektórych przypadkach, podlegają karom za 
nieprzestrzeganie przepisów. W  niektórych przypadkach karom mogą 
podlegać podmioty gospodarcze.

Prawo Karne 
Skarbowe

• Kara za uchylanie się od płacenia podatków - grzywna i/lub pozbawienie
wolności,

• Kara za nieskładanie (niewysyłanie) lub nieterminowe składanie
(wysyłanie) Jednolitego Pliku Kontrolnego – kara finansowa,

• Z zasady postępowanie administracyjne.

Okres 
przedawnienia

Co do zasady, długi podatkowe ulegają przedawnieniu po 5 latach.  Po upływie 
okresu przedawnienia, zobowiązanie podatkowe wraz z narosłymi odsetkami 
za zwłokę uznaje się za niebyłe.

Rejestracja 
i licencjono-
wanie

Polskie prawo chroni własność intelektualną dlatego też licencjonowanie 
zagranicznych nazw oraz produktów firmowych jest przyjętą praktyką. Licencje są 
szeroko rozpowszechnione w  sektorze zaawansowanych technologii, produktów 
farmaceutycznych i franczyz detalicznych. Licencjonowane produkty wyprodukowane 
w Polsce mogą być zwolnione z cła i podatku akcyzowego i można nawet odnosić 
korzyść z  ich klasyfikacji jako produkt Polski.  Przyznawanie licencji nie podlega 
oficjalnym ograniczeniom lub zatwierdzeniom. Licencjobiorca nie może udzielać 
sublicencji. 



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

ORTWIN-UWE JENTSCH
Główny Konsultant  
ds. relacji z klientami / Partner

Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Warszawa

   

ELŻBIETA NARON
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami

Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Wrocław

   

MARTA ROGACKA
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami

Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Poznań

   

DOMINIK KEMPINSKI
Konsultant  
ds. relacji z klientami

Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Szczecin

   

NINIEJSZA PUBLIKACJA MA CHARAKTER 

NIEWIĄŻĄCEJ INFORMACJI I SŁUŻY OGÓLNYM 

CELOM INFORMACYJNYM

Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa 
prawnego, podatkowego ani w  zakresie zarządzania, jak 
również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy 
opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej 
staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za 
prawidłowość, aktualność i  kompletność prezentowanych 
informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej 
podstawy do działania i  nie mogą zastąpić konkretnego 
doradztwa w  indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność 
autorów lub getsix® jest wyłączona. w  razie potrzeby 
uzyskania wiążącej opinii prosimy o  bezpośredni kontakt 
z  nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność 
intelektualną getsix® lub firm partnerskich i  podlega 
ochronie z  tytułu praw autorskich. Osoby korzystające 
z  tych informacji mogą pobierać, drukować i  kopiować 
treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby. 

© 2022. getsix Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące 
księgowości, podatków lub innych 

aspektów prawa podatkowego w Polsce, 
prosimy o kontakt z naszym zespołem 

doradców. 

e-mail: office@getsix.pl  
tel.: +48 (71) 388 13 00

NASZE WIODĄCE BIURA W POLSCE:

  Wrocław
ul. Zwycięska 45
53-033 Wrocław
Tel.: +48 71 388 13 00 
E-mail:  
wroclaw@getsix.pl

  Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
E-mail:  
warszawa@getsix.pl

  Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00 
E-mail:  
poznan@getsix.pl

  Szczecin
ul. Storrady Świętosławy 1a
71-602 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 02 
E-mail:  
szczecin@getsix.pl

  getsix.pl
  polska-ksiegowosc.pl
  hlb-poland.global

DÜSSELDORF

KATOWICE

Nasze członkostwa

Nasze partnerstwo Nasze KompetencjeNasze certyfikaty

https://getsix.pl/
mailto:office%40getsix.pl?subject=
mailto:wroclaw%40getsix.pl?subject=
mailto:warszawa%40getsix.pl?subject=
mailto:poznan%40getsix.pl?subject=
mailto:szczecin%40getsix.pl?subject=
https://getsix.pl/
https://polska-ksiegowosc.pl/
https://hlb-poland.global/pl/



