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Na przestrzeni ostatniej dekady Polska rozwijała się bardzo dynamicznie. Dzięki temu swoje centra biznesowe założyło tu 
wiele zagranicznych firm, a rozpoznawalne marki chętnie korzystają z usług outsourcingowych najlepszych dostawców 
z naszego kraju, takich jak Sii Polska.

Dobrze skonstruowane, jasne i stabilne prawo oraz rozsądne wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, 
zachęcą kolejne przedsiębiorstwa, takie jak Sii, do inwestowania w Polsce oraz tworzenia tu nowych miejsc pracy.
Jednak nowe polskie ustawodawstwo nakłada na przedsiębiorstwa coraz więcej obowiązków i prowadzi w sposób 
bezpośredni do zwiększenia kosztów pracy.

Ma to przełożenie na spadek konkurencyjności Polski pod kątem inwestycyjnym w porównaniu do krajów europejskich 
i azjatyckich. Jako spółka działająca na polskim rynku od 2006 roku, widzimy w tym obszarze możliwości usprawnień, 
dzięki którym firmy nadal będą chętnie lokować kapitał w naszym kraju.

1. Niepewna sytuacja ekonomiczno-polityczna

2. Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych

3. Ordynacja podatkowa

4. Prawo Pracy

5. Prawo Unijne

6. Prawo spółek handlowych

Dokładne planowanie wydatków i przychodów jest kluczowe dla dynamicznie rozwijających się spółek. 
Zarówno dla nas, jak i dla wielu innych firm, dużym utrudnieniem jest fakt, że decyzje, które często skutkują 
dla przedsiębiorstw wielomilionowymi kosztami, są podejmowane w sposób nieprzewidywalny i z krótkim 
wyprzedzeniem. W efekcie nie wiemy jakie decyzje mogą zapaść w kolejnych tygodniach, miesiącach i la-
tach i w jaki sposób wpłynie to na naszą firmę.

Przykładem działań planowanych i realizowanych w taki sposób są ogłoszone nagle i wdrożone w pośpie-
chu Pracownicze Plany Kapitałowe czy dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy ogłoszony w listopa-
dzie 2018 roku na niespełna tydzień przed. Jednym z najnowszych jest sytuacja związana ze zniesieniem 
30-krotności składek ZUS. Pod koniec listopada 2019 nadal nie było wiadomo czy zmiana, generująca dla 
wielu firm ogromne koszty, zostanie wprowadzona w życie od stycznia 2020.

Takie sytuacje bardzo utrudniają, a często uniemożliwiają przedsiębiorstwom podjęcie decyzji o kolejnych 
inwestycjach. Ponadto nerwowa atmosfera i niepewność źle wpływają na zarządzanie spółką.

Ważną kwestią jest także konkurencyjność Polski. Każdego dnia rywalizujemy o projekty i kontrakty z fir-
mami z całego świata. Aby wygrać, duże znaczenie ma nie tylko jakość naszych usług, ale także ich cena. 
Koszty pracy, jakie ponosimy w naszym kraju w efekcie zmian ustawodawczych sprawiają, że inwestorzy 
wybierają firmy z krajów, gdzie warunki są bardziej korzystne.

Proponujemy, aby wszelkie zmiany były wdrażane z co najmniej rocznym wyprzedzeniem, dając przed-
siębiorstwom czas na przygotowanie i dostosowanie się do nich. Ponadto, by Polskie firmy pozostały 
konkurencyjne wobec światowych rywali, proponujemy, aby wysokość podatków i opłat społecznych, 
takich jak ZUS czy PPK, pozostała niezmieniona.

STYCZEŃ 2020

Pomysły na zmiany  
i usprawnienia w polskim 
prawie

Niepewna sytuacja ekonomiczno-polityczna1.
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W lipcu 2019 zaczęła obowiązywać ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Firmy, które 
zatrudniają ponad 250 osób, są objęte obowiązkiem wdrożenia PPK. Ma być to system długoterminowego 
oszczędzania, który podniesie bezpieczeństwo finansowe Polaków.

Projekt ustawy o PPK wiąże się również ze wzrostem kosztów pracy (składki na PPK i koszty administra-
cyjne). Podstawowe wpłaty na PPK wynoszą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika i minimalnie 
1,5% po stronie pracodawcy. 

Ponadto projekt ustawy o PPK obejmuje także ocenę wpływu regulacji na wysokość przyszłych emerytur. 
Nie uwzględnia natomiast kosztów, jakie będą musiały ponieść przedsiębiorstwa. Będą to koszty znaczne, 
szczególnie w przypadku firm, w których koszty pracy mają duży udział w kosztach całościowych. Istnienie 
obowiązków związanych z PPK może zmniejszyć konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodo-
wym. W efekcie może to doprowadzić to do spowolnienia rozwoju gospodarczego. Wnioskujemy o zniesie-
nie obciążeń pracodawców związanych z PPK.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych2.

Przepisy podatkowe nastręczają podatnikom wiele problemów ponieważ są zbyt skomplikowane lub po-
zostawiają wiele dowolności w interpretacji. Wysoki poziom złożoności regulacji prawnych powoduje, że 
stosowanie ich w praktyce budzi szereg wątpliwości i wiąże się z koniecznością korzystania z konsultacji 
eksperckich, a często również wystąpienia o indywidualną interpretacją podatkową.

Obowiązująca do dziś ordynacja podatkowa została uchwalona 29 sierpnia 1997. Mimo że w międzyczasie 
była wielokrotnie nowelizowana, zdarza się, że nie jest dopasowana do zmieniającej się sytuacji. W dalszej 
części dokumentu przybliżamy obszary, które naszym zdaniem należałoby zmodyfikować.

Ordynacja Podatkowa3.

 › Brak możliwości ujęcia składek PFRON w kosztach podatkowych 

Część przedsiębiorstw jest zobowiązana do płacenia składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Obowiązek płacenia składek PFRON określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

Niestety, mimo że składki są obowiązkowe, zostały one wprost wyłączone z kosztów uzyskania przychodu 
przedsiębiorstwa. Z perspektywy podatnika tego rodzaju składki są traktowane na równi z pozostałymi 
składkami przekazywanymi np. do ZUS i w związku z tym, naszym zdaniem, powinny być traktowane jako 
koszt uzyskania przychodu.

 › Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Co do zasady, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, za pomocą kasy fiskalnej rejestro-
wać sprzedaż muszą przedsiębiorstwa, które sprzedają towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzą-
cym działalności gospodarczej.

W naszej ocenie rejestrowanie transakcji na kasie fiskalnej ma uzasadnienie jedynie w przypadku transakcji 
gotówkowych. Natomiast biorąc pod uwagę przepisy, mamy obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej 
wszystkich transakcji z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nawet w sytuacji, 
kiedy rozliczamy się za pomocą przelewów.

Proponujemy, aby wyłączyć z obowiązku rejestrowania transakcji na kasie fiskalnej firmy, które nie 
korzystają z rozliczeń gotówkowych.

Dobrze skonstruowane, jasne i stabilne prawo oraz rozsądne wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, 
zachęcą kolejne przedsiębiorstwa, takie jak Sii, do inwestowania w Polsce oraz tworzenia tu nowych miejsc pracy.
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 › Brak możliwości odliczenia podatku od usług gastronomicznych oraz traktowania ich jako koszt 
podatkowy 

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości obniżenia kwoty lub zwro-
tu podatku należnego dla nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

W świetle obowiązujących przepisów podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczone-
go z tytułu zakupu alkoholu spożywanego podczas spotkań biznesowych lub integracyjnych, gdyż zdaniem 
ustawodawcy nie będą spełnione wymogi, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, tj. „nie wystąpi 
związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych”. 

Ponadto brak możliwości odliczenia podatku od usług gastronomicznych oraz traktowania ich jako koszt 
podatkowy to rozwiązanie, na którym tracą także lokalne mikroprzedsiębiorstwa, prowadzące restauracje 
i hotele.

W naszej ocenie powinna istnieć możliwości odliczenia VAT od usług gastronomicznych, w tym zakupu 
alkoholu, w przypadku spotkań biznesowych. Wspólny posiłek (lunch, kolacja) z kontrahentem i zamówie-
nie niewielkiej ilości alkoholu jest normą w świecie biznesu.

 › Certyfikat rezydencji podatkowej

Zgodnie z art. 4a ust. 12 ustawy o CIT i art. 5a pkt. 21  
ustawy o PIT certyfikat rezydencji podatkowej należy 
rozumieć jako zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub 
miejscu siedziby podatnika. .

Płatnik, np. spółka,  jest zobowiązany do poboru podat-
ku u źródła przy wypłacie należności do zagranicznego 
dostawcy np. płacąc za zakupione dostępy internetowe, 
usługi marketingowe czy usługi informatyczne.

Jednak posiadając certyfikat rezydencji podatkowej do-
stawcy, płatnik najczęściej nie musi takiego podatku po-
trącać. Problem w tym, że w większości przypadków re-
spektowany jest  wyłącznie oryginał  takiego certyfikatu,  
z wyjątkiem nielicznych krajów, np. Francji czy Irlandii.

W naszej ocenie brak możliwości posługiwania się elektroniczną wersją certyfikatu przy wszystkich płatno-
ściach, bez względu na kwotę i kraj dostawcy, utrudnia życie przedsiębiorstwom, gdyż kontrahenci często 
nie wykazują zrozumienia i chęci dostarczania oryginałów dokumentów. 

Proponujemy, aby polski płatnik mógł posługiwać się wersją elektroniczną  certyfikatu rezydencji po-
datkowej bez względu na wysokość wypłacanych należności lub co najmniej do wysokości 2 mln zł.

 › Brak praktycznej możliwości traktowania paragonów z kas fiskalnych jako dokumentów księgowych

W wyjątkowych przypadkach paragon fiskalny może być traktowany jako dokument księgowy, np. paragon 
za przejazd autostradą. Problemy pojawiają się, gdy taki dokument, np. paragon za przejazd służbowy tak-
sówką musi być opatrzony datą i zawierać dane identyfikujące podatnika. Dodatkowo musi określać ilość, 
cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Kolejnym obowiązkiem nakładanym na podat-
nika jest uzupełnienie treści na paragonie poprzez umieszczenie na nim swojego nazwiska (nazwy zakładu), 
adresu zamieszkania (siedziby) oraz rodzaju (nazwy) zakupionego towaru.

W praktyce taka ilość wymogów stawiana przed podatnikiem wyklucza możliwość posługiwania się para-
gonami i traktowania ich jako dowód księgowy. W naszej ocenie przepisy regulujące kwestię paragonów 
fiskalnych powinny być bardziej liberalne, a przez to ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Proponujemy, aby złagodzić wymogi dotyczące paragonów jeśli ich wartość jest niska (np. poniżej 200 zł).

DAMIAN, INŻYNIER DS. OPROGRAMOWANIA
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 › Koszty związane z leasingiem samochodów

Art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT wskazuje, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% wydat-
ków poniesionych z tytułu użytkowania samochodu osobowego nie tylko na potrzeby działalności gospo-
darczej (cele mieszane). Wydatki te obejmują także podatek VAT naliczony (art. 16 ust. 5a ustawy o CIT).

W naszej ocenie zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie w 2018 roku, są bardzo niekorzystne dla 
spółek, ograniczając wysokość kosztów podatkowych z tytułu eksploatacji samochodów, które są związane 
z prowadzoną działalnością.

W związku z tym proponujemy zniesienie 25% limitu kosztów uzyskania przychodów.

 › Podwójne opodatkowanie zysków – najpierw CIT, a potem PIT

Pomimo że spółka wypłacająca dywidendę płaci podatek dochodowy, w przypadku wypłaty dywidendy, 
udziałowiec, będący osobą fizyczną, jest zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. 
Ze względu na to, że podatek ten jest podatkiem zryczałtowanym, nie ma możliwości uwzględnienia kosz-
tów uzyskania przychodu. Tymczasem z podatku dochodowego jest zwolniona (po spełnieniu określonych 
warunków) inna spółka (osoba prawna) będąca udziałowcem.

Dlatego też wnioskujemy o ujednolicenie przepisów dla osób fizycznych i osób prawnych i zwolnienie 
obydwu podmiotów z podatku dochodowego po spełnieniu  określonych warunków, np. w przypadku, 
gdy osoba fizyczna jest pracownikiem spółki i rezydentem podatkowym kraju, w którym spółka ją zatrudnia. 

 › Obowiązek raportowania schematów podatkowych

W Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze 
zm.) 1 stycznia 2019 roku pojawiły się zmiany dotyczące 
konieczności informowania o schematach podatkowych 
(art. 86a–86o w/w ustawy). Kary za niedopełnienie tego 
obowiązku mogą sięgać nawet 2 mln zł. 

Skomplikowany charakter procedury zgłaszania schema-
tów podatkowych, niejasność przepisów i dowolność ich 
interpretacji to tylko niektóre z problemów związanych 
z obowiązkiem raportowania. Przepisy obowiązują od 
początku 2019 roku, a wciąż budzą wiele wątpliwości, 
czego dowodem jest regularne tworzenie przez Mini-
sterstwo Finansów wielostronicowych objaśnień.

W praktyce przepisy nałożyły na firmy obowiązek prze-
kazywania Krajowej Administracji Skarbowej informacji 
o sposobie korzystania przez nie z ulg lub preferencji podatkowych. Mając na uwadze fakt, że firmy prze-
strzegają prawa i dzielą się tego typu informacjami w zeznaniach podatkowych, nasuwa się pytanie o zasad-
ność wspomnianego zapisu.

Z uwagi na to proponujemy złagodzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Uważamy, że 
w ramach liberalizacji wymogów biurokratycznych należałoby maksymalnie uprościć obowiązki podatnika. 
Nasza propozycja to przyjęcie 1 mln zł jako kwoty minimalnej, w przypadku której należałoby raporto-
wać schemat podatkowy. Dodatkowo postulujemy o zwolnienie podatnika z obowiązku raportowania 
w sytuacji, gdy wystąpił o interpretację indywidualną i otrzymał pozytywną odpowiedź. Wówczas or-
gany podatkowe dysponują już informacjami na temat działań podatnika w zakresie podatków.

SEBASTIAN, KIEROWNIK DS. ZARZĄDZANIA  
DOSTARCZANIEM USŁUGI

  

Jako spółka działająca na polskim rynku od 2006 roku, widzimy w obszarze polskiego ustawodawstwa 
wiele możliwości usprawnień, dzięki którym firmy nadal będą chętnie lokować kapitał w naszym kraju.
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 › Brak jasnych definicji podróży służbowej i od-
delegowania

Zlecając pracownikowi pracę w miejscu innym niż 
to wskazane w umowie o pracę, pracodawca musi 
ustalić, czy praca wykonywana będzie w ramach 
podróży służbowej, czy oddelegowania. W chwi-
li obecnej polski kodeks pracy nie określa wprost, 
w jakiej sytuacji wyjazd pracownika poza stałe 
miejsce pracy jest „podróżą służbową”, a kiedy „od-
delegowaniem”.

Polskim przedsiębiorstwom problemy sprawiają 
niejasne przepisy w zakresie organizacji wyjazdów 
służbowych oraz sposobu opodatkowywania do-
chodu pracownika, który jest inny dla podróży służ-
bowej, a inny w przypadku oddelegowania.

W związku z powyższym proponujemy stworzenie jasnych kryteriów odróżniających podróż służbową 
od oddelegowania (np. poprzez określenie maksymalnego czasu trwania takich wyjazdów).

Prawo Pracy4.

 › Sprzeczność zasad delegowania pracowników do krajów UE

W chwili obecnej zastosowanie ma dyrektywa unijna 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
grudnia 1996 r., która określa ogólne zasady delegowania pracowników przez przedsiębiorstwa do państw 
UE. Jednym z podstawowych założeń dokumentu było ustalenie uniwersalnych, jasnych zasad tego proce-
su dla wszystkich krajów członkowskich UE. Niestety każdy z nich wypracował swoje własne zasady, często 
sprzeczne z ww. dyrektywą.

Nieprzestrzeganie przez poszczególne państwa członkowskie ustalonych norm oznacza dla przedsiębiorstw 
obowiązek dostosowania się do różniących się, lokalnych przepisów administracyjnych oraz podatkowych.

 › Exit tax

W związku z europejską dyrektywą ATAD, dotyczącą dochodów z niezrealizowanych zysków, wprowadzo-
no w polskich ustawach zmiany, m.in. w PIT (art.30da-30di) i CIT (art.24f-24l).

Zgodnie z jej postanowieniami, niezrealizowane zyski podlegają opodatkowaniu (ang. exit tax) w momencie, 
gdy składniki majątku podatnika, w tym te wchodzące w skład zagranicznego zakładu, zostają przeniesione 
do innego państwa lub rezydencja podatkowa podatnika ulega zmianie.

Powyższe dotyczy przypadków, gdy państwo będące dotychczas siedzibą podatnika lub miejscem prowa-
dzenia przez niego działalności (Polska) traci prawo do opodatkowania dochodów, które zostały faktycznie 
wypracowane w okresie, w którym dany majątek (w tym składnik aktywów) podlegał jurysdykcji podat-
kowej tego państwa. Podatnicy PIT nie opodatkowują dochodów z niezrealizowanych zysków, jeśli łączna 
wartość rynkowa przenoszonych składników majątku nie przekracza kwoty 4 mln PLN.

W naszej ocenie zaimplementowane zmiany są dość restrykcyjne i zniechęcają do inwestowania w Polsce. 
Najczęściej osoby fizyczne i przedsiębiorstwa nie planują ucieczki z majątkiem, ale chcą na przykład rozwi-
jać swój biznes poza granicami Polski. Ponadto w przypadku osób fizycznych przepis może być postrzegany 
jako naruszanie zasady swobodnego przemieszczania się osób.

Proponujemy, aby przepisy zostały zliberalizowane zgodnie z wytycznymi UE.

Prawo Unijne5.

MACIEJ, INŻYNIER DS. OPROGRAMOWANIA
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 › S24 System

The S24 system was designed to enable online company registration within 24 hours. Unfortunately, at pre-
sent, the registration process (also when all documents are completed correctly) takes up to several weeks. 
This is often due to the high number of cases to be considered by the court responsible for registering the 
company.

Now enterprises can register a limited liability company using the online form in the S24 system, at the 
same time being able to change any information about the registered company. However, if a mistake is 
made during the process, it cannot be undone or corrected. Errors can only be corrected in a traditional, 
time-consuming way.

Therefore, we call for the possibility of modifying the data entered directly through the S24 system and 
improvement of the company registration process itself.

Commercial Companies Law6.

6/6Sii Sp. z o o.

Pomysły na zmiany w polskim prawie

Gregoire Nitot            Założyciel i CEO

Z poważaniem,

PODSUMOWANIE

Wierzymy, że zmiany proponowane w tym dokumencie mogłyby umożliwić 
rozwój biznesu i zachęcić do prowadzenia działalności oraz do inwestowa-
nia w Polsce, co pomogłoby państwu rosnąć i budować jego silną pozycję 
ekonomiczną.

Gregoire Nitot  
CEO Sii Poland

Who We Are

Sii Financial Summary

establishment clients

Sii Power People revenue (for 2018)

2006 200+

4 000+  PLN 678 m

2019

Europe’s Best
Workplaces

Year
VAT CIT PIT ZUS Total Tax Revenue Net Profit Dividend

Profit  
Reinvested in 

Poland

2018 39,5 15,5 21,7 63,7 140,4 678 73,5 18,4 55,1

2017 39 12,6 16,6 55,4 123,6 512 49,9 0 49,9

2016 37,3 9,9 14,1 43 104,3 390 39,6 9,9 29,7

2015 31,9 6,5 10,4 33,6 82,4 304 25,5 0 25,5

2014 23,5 5,2 9,3 30,8 68,8 234 20,1 0 20,1

TOTAL
since 
2006 

 242  65  93  298  867  2 646  365  78  304

taxes paid in Poland

 › SYSTEM S24

W założeniu system S24 miał umożliwiać elektroniczną rejestrację spółki w ciągu 24 godzin. Niestety obec-
nie taka rejestracja (również w przypadku prawidłowego wypełnienia wszystkich dokumentów) zajmuje 
nawet kilka tygodni. Często ma to związek z wysoką liczbą spraw do rozpatrzenia przez sąd odpowiedzialny 
za rejestrację spółki.

W tym momencie przedsiębiorstwa mogą dokonać rejestracji spółki z o.o. za pośrednictwem formularza 
elektronicznego, poprzez system s24, jednocześnie otrzymując możliwość wprowadzania zmian dotyczą-
cych zarejestrowanej spółki. Okazuje się jednak, że jeśli podczas wprowadzania zmiany zostanie popełniony 
błąd, nie może być on ani cofnięty, ani poprawiony. Błędy można skorygować jedynie w tradycyjny, czaso-
chłonny sposób.

Apelujemy więc o możliwość modyfikacji wprowadzanych danych bezpośrednio poprzez system S24 
oraz usprawnienie samego procesu rejestracji spółek.

Prawo spółek handlowych6.

Kim jesteśmy

Podsumowanie Finansowe Sii

od  roku klientów

Sii Power People przychodu za 2018 rok

2006 200+

4 000+ 678 mln PLN

Gregoire Nitot  
CEO Sii Polska

2019

Europe’s Best
Workplaces

Rok
VAT CIT PIT ZUS Suma  

podatków
Przychód Zysk netto Dywidenda

Zysk  
reinwestowany

w Polsce

2018 39,5 15,5 21,7 63,7 140,4 678 73,5 18,4 55,1

2017 39 12,6 16,6 55,4 123,6 512 49,9 0 49,9

2016 37,3 9,9 14,1 43 104,3 390 39,6 9,9 29,7

2015 31,9 6,5 10,4 33,6 82,4 304 25,5 0 25,5

2014 23,5 5,2 9,3 30,8 68,8 234 20,1 0 20,1

SUMA
od 2006 

roku
 242  65  93  298  698  2 646  268  37  231

podatki płacone w Polsce


