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Warszawa, dnia 8 kwietnia 2022 roku 
PIIT/324/22 

 
Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów, minister cyfryzacji,  
wykonujący obowiązki ministra finansów 
Ministerstwo Finansów 
 
 
 
Szanowny Panie Premierze,  
 
W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) przekazuję poparcie dla załączonego 
Stanowiska Stowarzyszenia ITCorner, Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie oraz Organizacji 
Pracodawców Usług IT SoDA z dnia 01.04.2022 roku, w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 24 marca 

2022 r.). 

Naszą obawę budzi jednak kwestia – postulowanej w powyższym Stanowisku - możliwości zmiany 
formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego – wydaje się bowiem, że pomimo słuszności tego 
postulatu, jest on w zasadzie trudno wprowadzalny, gdyż już sam fakt zmiany zasadniczych elementów 
systemu wprowadzonego na początku 2022 r., którym miał być tzw. Polski Ład, będzie powodował 
szereg rozbieżności w praktyce zastosowania przepisów do indywidualnej sytuacji prawno-podatkowej 
danego podatnika. 

Natomiast jednoznacznie negatywnie należy zaopiniować – ujęte w przedmiotowym projekcie ustawy 

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (z dnia 24 

marca 2022 r.) – zmiany w odniesieniu do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmiany 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i zakwalifikowania 

pozycji komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej jako rodzaju prowadzenia działalności 

gospodarczej – co w praktyce prowadzi do oskładkowania tych osób (i w istocie stanowi swoiste 

zamknięcie sui generis ulgi składkowej w tym zakresie, co znacząco obniży atrakcyjność prowadzenia 

aktywności gospodarczej w formie spółki komandytowo – akcyjnej). 

 

 

Łączę wyrazy szacunku,  

Andrzej Dulka  
Prezes PIIT  
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