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MŚP – PRIORYTETEM W POLITYCE GOSPODARCZEJ

Sektor MŚP to ok. 2 mln 
aktywnych firm  
– to 99,8% firm  

działających w Polsce  

Firmy sektora MŚP  
zapewniaj pracę 58,4%  

ogólnej liczby zatrudnionych 
w sektorze przedsiębiorstw

Małe i średnie firmy  
generują 51,4%  
wartości dodanej



PAKIET MŚP

Niemal 50 uproszczeń 
w podatkach, obowiązkach 

administracyjnych 
i zasadach organizacji 
spółek handlowych

4 mld zł oszczędności 
dla przedsiębiorstw  
w ciągu najbliższych  

10 lat

Większość rozwiązań 
wchodzi w życie 

1 stycznia 2019 roku



ZMIANY W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO

Jednorazowe rozliczenie straty 
podatkowej do 5 mln zł

Zwolnienie z opodatkowania  
odszkodowań na odtworzenie majątku

Praca małżonka kosztem 
podatkowym

Zwolnienie podatkowe CIT od dochodów 
Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych ze 
zbycia udziałów/akcji w innej spółce

Podniesienie progu uprawniającego do statusu 
małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro   

od 1 stycznia 2020 roku

1,2 mln EUR

2 mln EUR



ZMIANY W ZAKRESIE VAT I PODATKÓW LOKALNYCH

Skrócenie - ze 150 do 90 dni - terminu uprawniającego wierzyciela, 
który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT

Zwrot VAT bez dodatkowego wniosku (w ramach deklaracji)

Ujednolicenie deklaracji podatku od nieruchomości  
oraz podatku rolnego i leśnego

Elektroniczne składanie deklaracji dot. podatków  
od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu



JASNE ZASADY DLA SPÓŁKI Z O.O.

Więcej spraw korporacyjnych załatwianych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (głosowania obiegowe)

Określenie procedury rezygnacji ostatniego członka zarządu,  
umożliwiającej zmianę składu osobowego zarządu przy  
poszanowaniu interesu spółki i wspólników

Przesądzenie, że czynności prawne dokonane przez  
niewłaściwie obsadzony czy umocowany organ spółki  
można potwierdzać ex post



OGRANICZENIE SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Dotyczy tylko pracowników 
administracyjno-biurowych 

u takich pracodawców, którzy 
działają w najmniej wypadkowych 

branżach

Obejmie 1 mln firm 
(pracodawców) 

i 5 mln pracowników

Pozwoli służbie BHP skupić 
się na realnym podniesieniu 

bezpieczeństwa



#MałyZUS

MałyZUS to niższe, proporcjonalne do przychodu składki 
na ubezpieczenia społeczne

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których 
roczne przychody nie przekraczają 30-krotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. to 63 tys. zł)

Z nowych rozwiązań skorzysta ok. 200 tys. najmniejszych 
przedsiębiorców

Prawie 5,4 mld zł oszczędności dla przedsiębiorców 
na przestrzeni 10 lat



E-AKTA Z PAKIETU #100ZMIANDLAFIRM TO:

Skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych  
z 50 do 10 lat

Możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci  
elektronicznej, zamiast papierowej

Domyślne przekazywanie pensji na konto bankowe pracownika

Oszczędności dla pracodawców na poziomie  
1,3 mld zł w ciągu 10 lat 



IP BOX - WSPIERAMY INNOWACYJNOŚĆ:

5-proc. CIT dla dochodów z prawa własności intelektualnej  
(IP) uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R  
zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie  
opatentowanych

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R  
bezpośrednio związaną z wytworzeniem, rozwinięciem  
lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej

Podobne rozwiązania mają Izrael, Holandia,  
Wielka Brytania, Irlandia czy Luksemburg 
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