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POLSKI ŁAD - CZEGO
DOTYCZY?
W dniu 15 listopada 2021 r. Prezydent podpisał
ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2105),
stanowiąca część programu określanego jako „Polski
Ład” i wprowadzająca szereg zmian przepisów
podatkowych, z których większość ma obowiązywać
już od 1 stycznia 2022 r.
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ZMIANY W ZAKRESIE
PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
OKREŚLANIE WYSOKOŚCI PODATKU DLA
PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ WEDŁUG SKALI
PODATKOWEJ
Do 30.000 PLN podwyższona została kwota wolna od
podatku, dla wszystkich podatników rozliczających się
według skali podatkowej - niezależnie od wysokości
uzyskiwanych przez nich dochodów. Zwiększono
również z 85.528 PLN do 120.000 PLN próg dochodów,
powyżej którego obowiązuje stawka podatkowa 32%.
Dla pracowników lub podatników osiągających
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej
w
wysokości
pomiędzy
68.412,00
PLN
a 133 692,00 PLN, wprowadzona została tzw. „ulga dla
klasy średniej”, która polega na możliwości odliczenia
od przychodu odpowiedniej kwoty obliczonej
z zastosowaniem określonego w ustawie wzoru.
LIKWIDACJA MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA OD
PODATKU CZĘŚCI ZAPŁACONEJ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ULGA DLA PODATNIKÓW PRZENOSZĄCYCH
MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym
kwoty 85.528 PLN zwolnione z podatku dochodowego
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Dla wszystkich podatników, niezależnie od sposobu
rozliczania podatku, zlikwidowana została możliwość
odliczenia zapłaconej składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Przed zmianą przepisów możliwe było jej
częściowe odliczenie (do 7,75% podstawy wymiaru
składki).
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będą przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Ulga obejmuje przychody osiągnięte w czterech kolejno po
sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik
przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, albo od początku roku następnego.
Zwolnieniu podlegają tylko dochody uzyskane:
•

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
stosunku pracy,
• z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy
o PIT,
• z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie
zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT
(lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych).
Podatnikami do których jest adresowana ta ulga są osoby, które zmieniły rezydencję
podatkową na polską i przez ostatnie 3 lata przed zmianą rezydencji podatkowej nie
miały miejsca zamieszkania na terytorium Polski.
Fakt zamieszkiwania poza Polską może być potwierdzony certyfikatem rezydencji lub
innymi dokumentami, np. zaświadczeniami wydawanymi przez administracje innych
państw oraz dokumentami dotyczącymi pracy czy zameldowania za granicą.
ULGA DLA SENIORÓW
Ulga dla seniorów sprowadza się do zwolnienia z opodatkowania dochodów do
wysokości 85 528,00 PLN w roku podatkowym.

Oznacza to, że pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić
podatek dopiero po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 115 528,00 PLN
(30 tys. PLN kwoty wolnej dla każdego + 85 528 PLN ulgi dla seniorów).
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Z ulgi dla seniorów mogą skorzystać kobiety po przekroczeniu 60 roku życia oraz
mężczyźni po przekroczeniu 65 roku życia uzyskujący przychód:
• ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
stosunku pracy,
• z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy
o PIT,
• z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie
zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT
(lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych).
- którzy pomimo osiągnięcia uprawnień do otrzymywania emerytury zrezygnują z jej
pobierania.
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ULGA DLA PODATNIKÓW WYCHOWUJĄCYCH CO NAJMNIEJ CZWORO DZIECI
Do wysokości 85 528,00 PLN w roku podatkowym zwolnione z opodatkowania będą
dochody osiągane przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci.
Z ulgi tej może skorzystać każda osoba, która w roku podatkowym:
•
•
•
•

wykonywała władzę rodzicielską
pełniła funkcję opiekuna prawnego, z którym dziecko zamieszkiwało
sprawowała funkcję rodziny zastępczej
wykonywała ciążący na niej obowiązek alimentacyjny albo sprawowała funkcję
rodziny zastępczej w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci
- w stosunku do co najmniej czworga dzieci.
Zwolnieniu podlega tylko dochód uzyskany:
•

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego
stosunku pracy,
• z umów zlecenia lub umów o dzieło o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy
o PIT,
• z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie
zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT
(lub w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu
od przychodów ewidencjonowanych).
Oznacza to, że osoby wychowujące co najmniej czworo dzieci będą płacić podatek
dopiero po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 115 528,00 PLN (30 tys. PLN
kwoty wolnej dla każdego + 85 528 PLN ulgi). Dla małżonków, którzy rozliczają się
wspólnie, kwota wolna od podatku będzie wynosić 231 056,00 PLN.
ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH Z PRYWATNEGO
NAJMU LUB DZIERŻAWY BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH
Zlikwidowana została możliwość opodatkowania według skali podatkowej przychodów
osiąganych z prywatnego najmu lub dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych.
Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą musieli opodatkować je
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wysokość ryczałtu nie ulega zmianie
i będzie wynosiła 8,5% przychodów do kwoty 100 000 PLN oraz 12,5% przychodów
od nadwyżki ponad kwotę 100 000 PLN.

Wprowadzone zmiany mają prowadzić do tego by nieuczciwy pracodawca, przejął
niejako ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby
fizycznej, którą nielegalnie zatrudnił.
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ZMIANY MAJĄCE NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEMU ZATRUDNIENIU
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Przychody uzyskane przez pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia zostały
zwolnione z opodatkowania.
Jednocześnie pracodawca zatrudniający pracownika nielegalnie musi zaliczyć do
swojego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym wartość
przychodu pracownika zatrudnionego nielegalnie oraz dodatkowo równowartość
minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc, w którym stwierdzone
zostało nielegalne zatrudnienie.
ZMIANA OPODATKOWANIA SPRZEDAŻY RZECZY RUCHOMYCH
WYKORZYSTYWANYCH W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE UMOWY LEASINGU
Przychodem z działalności gospodarczej będą przychody ze sprzedaży majątku
ruchomego wykorzystywanego na potrzeby działalności gospodarczej na podstawie
umowy leasingu. w tym także w sytuacji, gdy te składniki majątkowe zostały wycofane
z działalności gospodarczej, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej
i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat.
Zmiana ta dotyka najbardziej osoby, które do prowadzenia działalności gospodarczej
wykorzystują samochody na podstawie umowy leasingu. Dotychczas po zakończeniu
umowy i wykupie samochodu, który był przedmiotem leasingu, już po upływie 6
miesięcy od wykupu auta osoba taka mogła sprzedać samochód bez konieczności
opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży. Obecnie będzie to możliwe
dopiero po upływie 6 lat od tego momentu.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
ANETA
MAJCHROWICZ-BĄCZYK
Partner / Radca prawny
aneta.majchrowicz-baczyk@getsix.pl
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Kontakt »
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ZMIANY W ZAKRESIE
PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
WPROWADZENIE DEFINICJI SPRAWOWANIA
ZARZĄDU SPÓŁKI W POLSCE
Dotychczas
przepisy
stanowiły,
że
podatnicy
podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości
swoich dochodów, bez względu na miejsce ich
osiągania jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Taka regulacja pozostaje nadal bez zmian, jednak
dodano przepis, który stanowi, że podatnik ma zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej między innymi,
gdy na terytorium Polski są prowadzone w sposób
zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika
- na podstawie w szczególności:
• umowy, decyzji, orzeczenia sądu lub innego
dokumentu
regulujących
założenie
lub
funkcjonowanie tego podatnika, lub
• udzielonych pełnomocnictw, lub
• powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy
o CIT
Wprowadzona
zmiana
ma
celu
poddanie
opodatkowaniu w Polsce dochodów uzyskiwanych
przez spółki utworzone za granicą i posiadające za
granicą formalnie siedzibę, które jednak faktycznie są
zarządzane z terytorium Polski.

POSZERZENIE GRUPY PODATNIKÓW UPRAWNIONYCH
DO WYBORU RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK
O prostą spółkę akcyjną, spółkę komandytowo-akcyjną
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ZMIANY W OPODATKOWANIU RYCZAŁTEM OD
DOCHODÓW SPÓŁEK
(ESTOŃSKI CIT)
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oraz o spółkę komandytową uzupełniono katalog podmiotów, które mogą wybrać
estoński model opodatkowania. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu warunek,
który musi być spełniony, aby spółki mogły stosować opodatkowanie w formie
ryczałtu od dochodów jest taki że ich właścicielami (odpowiednio udziałowcami,
akcjonariuszami, wspólnikami) mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
Zrezygnowano z zasady, według której ryczałt od dochodów mogły wybrać tylko
te spółki, których łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku
podatkowym nie przekroczyły 100 000 000 PLN.
Zniesiono wymóg ponoszenia przez spółki opodatkowane ryczałtem wydatków
inwestycyjnych na określonym poziomie. Obecnie spółka będzie mogła korzystać
z opodatkowania dochodów w tej formie nawet wówczas, gdy w ogóle nie będzie
ponosiła kosztów nabycia środków trwałych.
MODYFIKACJA ZASADY ROZLICZANIA WYRÓWNANIA WYNIKÓW PRZY WYBORZE
RYCZAŁTU OD DOCHODÓW SPÓŁEK
Wybór opodatkowania w formie ryczałtu wiąże się z koniecznością wyrównania wyniku
bilansowego i podatkowego, co dotychczas prowadziło do powstania dodatkowego
obowiązku podatkowego.
Po wprowadzeniu zmian, podatnik przy zachowaniu określonych zasad oraz stosując
ryczałt od dochodów spółek przez okres co najmniej czterech kolejnych lat, może nie
zapłacić podatku określanego na podstawie przychodów i kosztów definiowanych
w ramach wyrównania wyniku bilansowego i podatkowego.
ZMIANA STAWKI PODATKU
Stawka podatku płaconego w ramach ryczałtu od dochodów spółek wyniesie 10%
dla małych podatników i 20% dla pozostałych.
ZMIANA ZASAD OPODATKOWANIA ZYSKU WYPRACOWANEGO, ALE
NIEPODZIELONEGO W OKRESIE STOSOWANIA OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM
W wyniku wprowadzonych zmian zobowiązanie do zapłaty podatku może powstać
dopiero po wypłacie lub rozdysponowaniu wypracowanego zysku po zakończeniu
stosowania ryczałtu, a jego opodatkowanie będzie wówczas dokonane według zasad
właściwych dla danego podatnika w okresie stosowania opodatkowania w formie
ryczałtu od spółek.

ZMIANA DEFINICJI „UKRYTYCH ZYSKÓW” PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
W nowym stanie prawnym, ukrytymi zyskami stanowiącymi przedmiot opodatkowania
są dodatkowo:
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Podatnik może także alternatywnie zapłacić podatek przed rozdysponowaniem
dochodu, w terminie do końca trzeciego miesiąca od końca roku stosowania ryczałtu.
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•
•
•
•

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów,
odsetki od udziału kapitałowego wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę,
zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki,
świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia
udziału kapitałowego wspólnika w spółce.
W przypadku takiego zadysponowania majątkiem spółki powstanie obowiązek
podatkowy.
ZMIANA W ZAKRESIE OPODATKOWANIA WSPÓLNIKÓW PODATKIEM PIT
Od uzyskanych przez wspólnika przychodów z wypłat podzielonych zysków spółki
- osiągniętych przez tą spółkę w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów
spółek - pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Zmiana dotyczy zasad
określających możliwość pomniejszenia tego podatku. Według nowych przepisów,
jeżeli spółka wypłacająca zysk jest małym podatnikiem, podatek ten pomniejsza się
o kwotę stanowiącą 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału
wspólnika w zysku spółki, liczonego na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty
podzielonego zysku i należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego
tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany. W przypadku spółek niebędących
małymi podatnikami redukcja będzie dokonywana z zastosowaniem wskaźnika 70%
zamiast 90%.
PODATEK MINIMALNY
Ustawodawca wprowadził tzw. minimalny podatek dochodowy, który znajdzie
zastosowanie do podatników krajowych, podatkowych grup kapitałowych oraz
podatników zagranicznych prowadzących działalność przez położony na terytorium
Polski zakład.
Obowiązek zapłaty podatku powstaje w przypadku, gdy wymienione podmioty
poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe lub osiągną próg
rentowności nieprzekraczający 1%, obliczany jako stosunek dochodów ze źródła
przychodów innych niż z zysków kapitałowych do przychodów innych niż z zysków
kapitałowych.

Z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym wyłączeni są również pod
pewnymi warunkami podatnicy, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizycznie.
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Wyłączeni z opodatkowania tym podatkiem są co do zasady podatnicy rozpoczynający
działalność, w okresie pierwszych trzech lat jej prowadzenia. Wyłączenie podmiotowe
obejmuje także przedsiębiorstwa finansowe wymienione w ustawie oraz podatników,
których przychody w roku podatkowym są o co najmniej 30% niższe od przychodów
osiągniętych w poprzednim roku.
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STAWKA PODATKU WYNOSI 10% PODSTAWY OPODATKOWANIA, NATOMIAST
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA STANOWI SUMA:
•
•

•

•

kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów innych niż zyski kapitałowe,
osiągniętych w roku podatkowym;
poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego
w części przewyższającej kwotę obliczoną według wskazanego w ustawie
wzoru;
wartości odroczonego podatku dochodowego, wynikającej z ujawnienia
w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości
niematerialnej i prawnej, w zakresie w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku
brutto albo zmniejszeniem straty brutto;
niektórych kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych w części
przewyższającej kwotę 3 000 000 PLN lub kwotę obliczoną według
wskazanego w ustawie wzoru.

PODSTAWĘ OPODATKOWANIA POMNIEJSZA SIĘ O:
•

•

wartość odliczeń od dochodu, z wyłączeniem pomniejszeń dokonywanych
w związku z tzw. ulgą na złe długi - przy czym w razie otrzymania zwrotu
odliczonych kwot należy doliczyć kwoty poprzednio odliczone;
wartość dochodów zwolnionych z podatku, uzyskanych z działalności
gospodarczej prowadzonej w specjalnych strefach ekonomicznych lub Polskiej
Strefie Inwestycji.

PREFERENCYJNY SYSTEM OPODATKOWANIA SPÓŁEK HOLDINGOWYCH
Spółka holdingowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę
akcyjną będącą podatnikiem, posiadającym polską rezydencję podatkową, spełniającą
warunki określone w ustawie, z których podstawowym jest posiadanie, nieprzerwanie
przez okres co najmniej 1 roku, bezpośrednio na podstawie tytułu własności, co
najmniej 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej.
PREFERENCYJNY SYSTEM OPODATKOWANIA DOCHODÓW TAKIEJ SPÓŁKI
POLEGA NA:
zwolnieniu z podatku 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę
holdingową od spó,łek zależnych,
• pełnym zwolnieniu z opodatkowania zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach
zależnych.
Stosowanie wskazanych powyżej preferencji jest jednak uzależnione od spełnienia
licznych warunków przewidzianych w ustawie.
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UŁATWIENIA W ZAKŁADANIU I FUNKCJONOWANIU PODATKOWYCH GRUP
KAPITAŁOWYCH
Wprowadzone zmiany mają na celu złagodzenie warunków tworzenia i działania
podatkowych grup kapitałowych, a także ich zabezpieczenie przed podatkowymi
skutkami okresowego spadku osiąganej zyskowności. Zmiany umożliwią także
tworzenie podatkowych grup kapitałowych przez mniejsze podmioty.
KATALOG ZMIAN W TYM ZAKRESIE OBEJMUJE:
•

•
•
•
•
•
•

obniżenie minimalnego wymaganego kapitału zakładowego spółek tworzących
podatkową grupę kapitałową – zgodnie z nowymi przepisami mogą utworzyć ją
spółki kapitałowe, których przeciętna wysokość kapitału zakładowego wynosi
250.000 PLN;
zmiana formy zastrzeżonej dla umowy o utworzeniu podatkowej grupy
kapitałowej na zwykłą formę pisemną;
zniesienie warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących
wśród spółek zależnych tworzących podatkową grupę kapitałową;
usunięcie wymogu rentowności na poziomie 2% udziału dochodu w przychodach;
wprowadzenie możliwości przekształceń, połączeń oraz podziałów spółek
tworzących grupę kapitałową;
zmianę zasad przedłużania okresu funkcjonowania podatkowej grupy
kapitałowej;
umożliwienie rozliczania strat zakumulowanych przed utworzeniem grupy.

ZMIANY W ZAKRESIE WYŁĄCZENIA Z PODATKOWYCH KOSZTÓW UZYSKANIA
PRZYCHODU KOSZTÓW FINANSOWANIA DŁUŻNEGO
W związku z wcześniejszymi wątpliwościami interpretacyjnymi w zakresie przepisów
ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kosztów
finansowania dłużnego, ustawodawca wyraźnie wskazał, że z kosztów uzyskania
przychodu należy wyłączyć koszty finansowania dłużnego w sytuacji gdy przekraczają
one 3 000 000 PLN lub kwotę obliczoną według wzoru wskazanego w ustawie.

Możliwość odliczenia od dochodu kwoty do 250.000 PLN wydanych na nabycie,
udziałów (akcji) spółki wykonującej działalność tożsamą z działalnością wykonywaną
przez podatnika lub ją wspierającą, przy czym nabyte udziały lub akcje muszą dawać
podatnikowi bezwzględną większość praw głosu w nabywanej spółce.

getsix.pl

INFORMATOR PODATKOWY
PODATKI, KSIĘGOWOŚĆ, KADRY I PŁACE

Item Code: P04007 (DEC.21)

ULGA NA KONSOLIDACJĘ

11

Polski Ład - Zmiany od stycznia 2022

Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) uznaje się jedynie wydatki na obsługę prawną
nabycia udziałów lub akcji i ich wycenę, a także opłaty notarialne, sądowe i skarbowe
oraz podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą,
natomiast nie stanowi wydatków na nabycie udziałów (akcji) cena zapłacona za te
aktywa, ani koszt finansowania dłużnego takiego zakupu.
ULGA NA IPO
Podatnicy po raz pierwszy oferujący publicznie swoje akcje, uzyskali możliwość
odliczenia od dochodu:
• 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne,
sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń
wymaganych przepisami prawa,
• 50%, nie więcej jednak niż 50.000 PLN, wydatków (bez uwzględnienia
podatku od towarów i usług), na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa
podatkowego i finansowego.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
JOANNA GÓRNIAK
Radca prawny
joanna.gorniak@getsix.pl

Item Code: P04007 (DEC.21)

Kontakt »
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ZMIANY WSPÓLNE DLA
PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)
I PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POBORU
PODATKU „U ŹRÓDŁA”
Znacząco zminimalizowane zostały ograniczenia
w zakresie braku możliwości niepobrania podatku na
podstawie właściwej umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania,
a
także
braku
możliwości
uwzględniania zwolnień lub stawek wynikających
z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, które mają zastosowanie
przy wypłatach niektórych należności opodatkowanych
podatkiem „u źródła”, przekraczających 2 000 000 PLN
na rzecz jednego podmiotu. Po wprowadzonych
zmianach ograniczenia te mają zastosowanie jedynie
w przypadku gdy wypłata dokonywana jest na
rzecz podmiotu powiązanego, który nie jest polskim
rezydentem podatkowym.
Rozszerzony został też zakres przedmiotowy opinii
o stosowaniu zwolnienia na referencje przewidziane
w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
ZMIANY W ZAKRESIE AMORTYZACJI ŚRODKÓW
TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH
I PRAWNYCH
•
•
•
•

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego;
prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej;
budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się
w nich dźwigami;
lokale
mieszkalne
stanowiące
odrębną
nieruchomość.
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Na gruncie podatku PIT wprowadzono także zmianę w zakresie sposobu ustalenia
wartości początkowej środków trwałych, które były używane przez podatnika przed
wprowadzeniem ich do ewidencji i nie były wcześniej amortyzowane. Za ich wartość
początkową uważana będzie cena ich nabycia - nie wyższa od wartości rynkowej.
USZCZELNIENIA W ZAKRESIE WARUNKÓW ZWOLNIENIA Z PODATKU
DOCHODOWEGO Z REALIZACJI INWESTYCJI W PSI LUB W SSE
W ustawie wyraźnie wskazano, że zwolnieniu z podatku dochodowego podlega tylko
dochód z działalności gospodarczej osiągnięty z realizacji nowej inwestycji i uzyskany
na terenie określonym w decyzji o wsparciu.
NOWE ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ULGA NA PROTOTYP - Wprowadza premiowanie działalności podatników, w ramach
której opracowują i wdrażają do produkcji nowy produkt aby następnie wprowadzić
go na rynek.
ULGA NA EKSPANSJĘ - Adresowana jest do przedsiębiorców, którzy w sposób
nieincydentalny zwiększyli przychody ze sprzedaży lub uzyskali przychody dzięki
wprowadzeniu do sprzedaży nowych produktów, względnie dzięki rozpoczęciu
sprzedaży na nowym rynku.
ULGA NA DZIAŁALNOŚĆ CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) - Dla podatników
wspierających sport, kulturę i edukację.
ULGA NA ROBOTYZACJĘ - Skierowana jest dla przedsiębiorców nabywających nowe
maszyny i urządzenia określone w ustawie. Ulga ma zastosowanie jedynie w okresie
od początku roku podatkowego rozpoczynającego się w 2022 r. do końca roku
podatkowego rozpoczynającego się w 2026 r.

ULGA ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM INNOWACYJNYCH PRACOWNIKÓW
Stanowi dopełnienie ulgi na działalność badawczo-rozwojową, która będzie polegała
na zatrzymaniu przez podatnika (tj. nie wpłaceniu do urzędu skarbowego) części
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skorzystać w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął używanie terminala
płatniczego oraz w roku następnym.
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zaliczek na podatek, względnie zryczałtowanego podatku, pobranych z wynagrodzeń
pracowników, zleceniobiorców i twórców bezpośrednio zaangażowanych
w działalność badawczo-rozwojową - obliczonych z uwzględnieniem stawki podatku
właściwej dla przedsiębiorcy.
Podwyżka wskaźników premiowania kosztów kwalifikowanych działalności badawczorozwojowej oraz wprowadzenie możliwości jednoczesnego, w odniesieniu do tych samych
dochodów, stosowania ulgi B+R oraz IP Box. Podatnicy będą mogli zatem stosować
stawkę podatku w wysokości 5% do dochodów określanych z uwzględnieniem ulgi
B+R.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
TOMASZ NOWAK
Doradca podatkowy
tomasz.nowak@getsix.pl
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Kontakt »
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ZMIANY W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH
WPROWADZONE PRZEZ POLSKI ŁAD OD 01.2022
1. Modyfikacja definicji podmiotów powiązanych. Wskazano wyraźnie, że podmiotami
powiązanymi są:
• spółka komandytowa i jej wspólnik,
• spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnik,
• spółka jawna i jej wspólnik.
2. Umożliwiono dokonanie korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy
podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza
dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot
powiązany.
3. Określono, że umowa pożyczki powinna być zgodna z warunkami safe harbour
finansowego w zakresie oprocentowania, także w przypadku zmiany umowy
pożyczki.
4. Wprowadzono obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji podatkowej
w postaci elektronicznej.
5. Do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego wydłużono termin na
przygotowanie lokalnej dokumentacji podatkowej.
6. Do 14 dni wydłużono termin na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen
transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego.
7. Uregulowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku
umowy depozytu oraz transakcji polegających na zawarciu umowy spółki
niemającej osobowości prawnej.
8. Wprowadzono zwolnienia z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen
transferowych (w przypadku spełnienia określonych w ustawie dodatkowych
warunków):
transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których
macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy
położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego
nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową
w Polsce;
• transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz
porozumieniem inwestycyjnym;
• transakcji kontrolowanych objętych mechanizmem typu safe harbour;
• transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania.
9. Zwolniono z obowiązku przedstawiania w dokumentacji podatkowej analizy
porównawczej lub analizy zgodności (banchmarking) dla transakcji kontrolowanych
zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym
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przedsiębiorcą oraz dla transakcji innych niż zawierane z tzw. rajami podatkowymi.
10. Zlikwidowano konieczność składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji
cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesiono go, w zmienionej
treści, do informacji o cenach transferowych.
11. Do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego wydłużono termin
na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR).
12. Zmiany w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych - informacja
o cenach transferowych będzie mogła być podpisywana przez:
• osobę fizyczną - w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą
fizyczną,
• osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania
go w oddziale - w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą
zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
• kierownika jednostki, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy
- wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu,
• pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym
lub biegłym rewidentem.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
ANETA
MAJCHROWICZ-BĄCZYK
Partner / Radca prawny
aneta.majchrowicz-baczyk@getsix.pl
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ZMIANY W ZAKRESIE
RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANYCH
ZMIANY W DEFINICJI „WOLNEGO ZAWODU”
Wykreślono z definicji wolnego zawodu niektóre
profesje tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy
weterynarii, techników dentystycznych, felczerów,
położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów
oraz nauczycieli. Te stanowiska nie będą już
identyfikowane jako wolne zawody wskutek czego
zmianie ulegnie dla nich stawka ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych.
ZMIANA STAWEK RYCZAŁTU
Wprowadzono stawkę podatku w wysokości 14% dla
podatników osiągających przychody ze świadczenia
usług w zakresie opieki zdrowotnej, architektonicznych
i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych oraz
w zakresie specjalistycznego projektowania.

Taka sama stawka ryczałtu znajdzie zastosowanie do
usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu
komputerowego, związanych z oprogramowaniem,
objętych grupowaniem „oryginały oprogramowania
komputerowego”,
związanych
z
doradztwem
w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania
oprogramowania oraz związanych z zarządzaniem
siecią i systemami informatycznymi.
Wszystkie usługi w zakresie edukacji (łącznie z usługami
polegającymi na udzielaniu lekcji przez nauczycieli)
opodatkowane zostały ryczałtem w wysokości 8,5%.
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Stawką podatku w wysokości 12% objęte zostały
przychody związane z wydawaniem pakietów gier
komputerowych
(z
wyłączeniem
publikowania
gier komputerowych w trybie on-line), pakietów
oprogramowania systemowego, użytkowego oraz
oprogramowania
komputerowego
pobieranego
z Internetu (z wyłączeniem pobierania oprogramowania
działającego w trybie on-line).
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OBOWIĄZEK OPODATKOWANIA NAJMU PRYWATNEGO RYCZAŁTEM OD
PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Wprowadzony został przepis, który zobowiązuje osoby fizyczne, które osiągają
przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów
o podobnym charakterze, do opodatkowania tych przychodów w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych. Tym samym zlikwidowana została dotychczasowa
możliwość opodatkowanie tego rodzaju przychodów na zasadach ogólnych,
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z najmu prywatnego mogą jeszcze jedynie
w tym roku stosować zasady opodatkowania obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021
r., czyli mają możliwość opodatkować najem również na zasadach ogólnych.
ZMIANY W ZAKRESIE KARTY PODATKOWEJ
Od stycznia 2022 r. możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej będzie
dotyczyła wyłącznie osób, które na dzień 31 grudnia 2021 r. były opodatkowane
kartą podatkową i zamierzają kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania.
Osoba, która z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania
kartą podatkową lub utraci warunki do objęcia kartą podatkową, nie będzie mogła
powrócić do stosowania tej formy. Zlikwidowano całkowicie możliwość wyboru karty
podatkowej dla podatników, którzy wcześniej nie byli opodatkowani w tej formie.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
TOMASZ NOWAK
Doradca podatkowy
tomasz.nowak@getsix.pl
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ZMIANY W ZAKRESIE
PODATKU OD TOWARÓW
I USŁUG (VAT)
WPROWADZENIE MOŻLIWOŚCI UTWORZENIA
GRUPY VAT
Podatnikiem podatku VAT będzie mogła zostać grupa
podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie
i organizacyjnie, które zawrą umowę o utworzeniu
Grupy VAT.
Wszystkie trzy typy powiązań zachodzić muszą
podczas całego okresu istnienia Grupy VAT.
Podstawowym przepisem dotyczącym funkcjonowania
Grupy VAT jest regulacja, która stanowi, że dostawy
towarów i świadczenie usług przez podmioty należące
do tej Grupy nie stanowią czynności podlegających
opodatkowaniu. Oznacza to całkowitą neutralność
podatkową wewnątrz Grupy VAT.
Przepisy dotyczące grupy VAT mają wejść w życie od
1 lipca 2022 r.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnik może zrezygnować
ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w art.
43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 Ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług, świadczonych na
rzecz podatników i wybrać ich opodatkowanie pod
warunkiem, że:
• jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
• złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne
zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych
usług przed początkiem okresu rozliczeniowego,
od którego rezygnuje ze zwolnienia.
Podatnik,
który
wykonuje
usługi
zwolnione
z opodatkowania nie ma prawa do dokonania odliczenia
podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług
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służących do świadczenia tych usług. Rezygnacja ze zwolnienia umożliwi zatem
odliczenie podatku naliczonego przy zakupach.
Podatnik może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu
rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, ponownie skorzystać ze
zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu
skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed
początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze
zwolnienia.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
ANETA
MAJCHROWICZ-BĄCZYK
Partner / Radca prawny
aneta.majchrowicz-baczyk@getsix.pl

Kontakt »
TOMASZ NOWAK
Doradca podatkowy
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ZMIANY W USTAWIE
O ŚWIADCZENIACH
OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
(ZUS)
ZMIANA SPOSOBU OKREŚLANIA PODSTAWY
WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
OPŁACAJĄCYCH PODATEK DOCHODOWY NA
ZASADACH OGÓLNYCH ORAZ OPODATKOWANYCH
PODATKIEM LINIOWYM
Po zmianach przepisów podstawę wymiaru składki
na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących
działalność gospodarczą, opłacających podatek
dochodowy
na
zasadach
ogólnych
oraz
opodatkowanych podatkiem liniowym będzie stanowił
dochód z działalności gospodarczej, pomniejszony
o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
W przypadku gdy podstawa wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne, ustalona w opisany
powyżej sposób jest niższa od kwoty minimalnego
wynagrodzenia, podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota minimalnego
wynagrodzenia.
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W przypadku podatników objętych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne uzależniona jest od wysokości
przychodów.
Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego,
nie przekroczyły kwoty 60.000 PLN, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne to kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego
przekroczyły kwotę 60.000 PLN i nie przekroczyły kwoty 300.000 PLN, podstawa
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne to kwota przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
Dla podatników których przychody osiągnięte od początku roku kalendarzowego
przekroczyły kwotę 300.000 PLN, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne to kwota 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
Przychody, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania
przychodów lub odliczone od dochodu.
ZMIANA SPOSOBU OKREŚLANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OPŁACAJĄCYCH
PODATEK DOCHODOWY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących
działalność pozarolniczą, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej,
stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia
danego roku.
ZMIANA WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW OPODATKOWANYCH PODATKIEM LINIOWYM

OBJĘCIE OBOWIĄZKIEM ODPROWADZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ OSÓB
POWOŁANYCH DO PEŁNIENIA FUNKCJI NA MOCY AKTU POWOŁANIA, KTÓRE
Z TEGO TYTUŁU POBIERAJĄ WYNAGRODZENIE
Od 1 stycznia 2022 r. obowiązkiem odprowadzania składki zdrowotnej objęte zostaną
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Składka na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą,
opodatkowanych podatkiem liniowym, wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, jednak
nie mniej niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego
w dniu 1 stycznia roku składkowego.
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osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, pobierające za to
wynagrodzenie (np. członkowie zarządu w spółkach), które do tej pory nie musiały
z tego tytułu płacić składki zdrowotnej.
Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób będzie kwota
odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tytułu powołania.

WASZE BIURO KSIĘGOWE I PODATKOWE!
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące
księgowości, podatków lub innych
aspektów prawa podatkowego w Polsce,
prosimy o kontakt z naszym zespołem
doradców.

PODATKI I PRAWO
ANETA
MAJCHROWICZ-BĄCZYK
Partner / Radca prawny
aneta.majchrowicz-baczyk@getsix.pl

Kontakt »
DZIAŁ DZIAŁ KADR I PŁAC (HR)
ANNA URBAN-KICKA
Dyrektor Działu Kadr i Płac
/ Senior Manager
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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

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.

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:
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 Swietosławy 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
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Biuro rachunkowe i podatkowe
Lokalizacja: Wrocław
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LOCATIONS:

SSELDORF

Wrocław
ul. Zwycięska 45
53-033 Wrocław
Tel.: +48 71 388 13 00
Fax: +48 71 388 13 10
Claus Frank
Monika Martynkiewcz-Frank
E-mail: wroclaw@getsix.pl

Szczecin
ul. Storrady Swietosławy 1a
71-602 Szczecin
Tel.: +48 91 351 86 00
Fax: +48 91 351 86 10
Roy Heynlein
E-mail: szczecin@getsix.pl

Poznań
ul. Wyspiańskiego 43
60-751 Poznań
Tel.: +48 61 668 34 00
Fax: +48 61 668 34 10
Roy Heynlein
E-mail: poznan@getsix.pl

Berlin - Representative Office
Pariser Platz 4a
D-10117 Berlin
Deutschland
Tel.: +49 30 208 481 200
Fax: +49 30 208 481 210
E-mail: berlin@getsix.de

Warszawa
Sky Office Center
ul. Rzymowskiego 31
02-697 Warszawa
Tel.: +48 22 336 77 00
Fax: +48 22 336 77 10
Ortwin-Uwe Jentsch
E-mail: warszawa@getsix.pl

Düsseldorf
- Representative Office
FOMACON Business Center
Mörsenbroicher Weg 191
D-40470 Düsseldorf
Niemcy
Telefon: +49 211 972 670 00
E-mail: duesseldorf@getsix.de

linkedin.com/company/getsix

getsix.eu

twitter.com/getsix_Group

poland-accounting.com

Członkostwa

getsix.pl

Certyfikaty

Partnerstwa

Kompetencje
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