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USTALAJ WYNAGRODZENIA B R U T T O DLA PRACOWNIKÓW
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Dla osób na umowie o pracę – nowa kwota wolna
od podatku – 30 000 zł rocznie.
Pracownik, który zarabia około 3200 brutto nie
zapłaci w ogóle podatku.
Brak podatku oznacza brak ulg podatkowych i
brak zwrotu podatku przy zeznaniu rocznym (np.
ulga rehabilitacyjna, fotowoltaika, darowizna).
Wyjątek: pracownik w zeznaniu rocznym może skorzystać z ulgi na dzieci –
nawet jeśli nie został zapłacony podatek, jednak zwrot kwoty ulgi
przysługue maksymalnie do wartości składek ZUS opłacanych lub
pobranych od płatnika.
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Pracownicy zarabiający w granicach 3200 zł
brutto - nie zapłacą podatku, więc będzie
wyższa wypłata (tzw. "na rękę") w porównaniu
do 2021.
Pracownicy zarabiający powyżej 11 000 zł
brutto - zapłacą wyższy podatek, więc będzie
niższa wypłata w porównaniu do 2021.
Dodatkowo od stycznia 2022 nie będzie można
pomniejszać podatku o składkę zdrowotną.
Link do wyliczenia wynagrodzenia Polskiego Ładu
https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolnapolski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i jednocześnie:
pobierają świadczenia z ZUS: emeryturę, rentę itp. lub
prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych lub
są zatrudnione na podstawie innej umowy o pracę powinny złożyć w ZUS (ER-18) lub wycofać u
swojego pracodawcy złożony druk PIT-2 informujący o korzystaniu z ulgi. PIT-2 nie może być
złożony podwójnie!!!
WAŻNE!!! JEŚLI PIT-2 NIE ZOSTANIE WYCOFANY, PRACOWNIK
MOŻE DOPŁACIĆ PONAD 5 TYS. PODATKU W ZEZNANIU ROCZNYM.

04

Ulga dla klasy średniej ma rekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej.
Ulga dotyczy tylko dochodów brutto miesięcznych w widełkach: 5 701 zł – 11 141 zł.
Dla dochodów niższych niż 5 701 zł i wyższych niż 11 141 zł ulga nie ma zastosowania.
Ulga dla klasy średniej będzie automatycznie naliczana przez biuro w trakcie roku podatkowego.
Jeśli pracownik z jakiś względów nie chce korzystać z ulgi, musi złożyć stosowny wniosek.
OD 2022 ROKU NIE POWINNO SIĘ USTALAĆ Z PRACOWNIKIEM
WYNAGRODZENIA "NA RĘKĘ" - TYLKO I WYŁĄCZNIE BRUTTO!!!
KONSEKWENCJE W ROZLICZENIU ROCZNYM PIT MOGĄ BYĆ
DRASTYCZNE DLA PRACOWNIKA!
ROK 2022 NAKŁADA WIELE ZMIENNYCH
W WYLICZENIU WYNAGRODZEŃ !!!

PRACOWNIKU - TY TEŻ ZAPOZNAJ SIĘ ZE
ZMIANAMI, KTÓRE WPROWADZIŁ POLSKI ŁAD!!!
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PODWYŻSZENIE KWOTY WOLNEJ OD PODATKU
I WYŻSZY PRÓG SKALI PODATKOWEJ
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Kwota wolna od podatku dla podatników na skali
I próg podatkowy - do kwoty 120 000 zł
podatkowej – 30 000 zł.
stawka podatku 17%
Kwota zmniejszająca podatek - 5 100 zł.
Podatnicy o dochodach rocznych < 30 000 zł nie II próg podatkowy - powyżej kwoty 120 000 zł
zapłacą podatku.
stawka podatku 32%
Podatnicy o dochodach nieprzekraczających
około 2 500 zł netto miesięcznie nie zapłacą
podatku.
SKALA PODATKOWA OD 1 STYCZNIA 2022 R.:
Podstawa obliczenia podatku w złotych:
- do 120 000 - podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł
- ponad 120 000 - podatek wynosi 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

ZMIANY W ZAKRESIE OPŁACANIA I ODLICZANIA
SKŁADKI ZDROWOTNEJ
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Opłacanie przez przedsiębiorców składki na ubezpieczenie zdrowotne od z działalności
gospodarczej:
- przedsiębiorcy na skali podatkowej* - wysokość składki na poziomie 9% dochodu
- przedsiębiorcy na podatku liniowym* - wysokość składki na poziomie 4,9% dochodu
*podstawa wymiaru składki nie niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku

- przedsiębiorcy na ryczałcie - wysokość składki zależna od wysokości przychodów.
Miesięczną podstawę wymiaru składki będzie stanowić:
a) 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jeśli przychody od początku roku nie przekroczą
60 000 zł
b) kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jeśli przychody przekroczą kwotę 60 000 zł ale
nie przekroczą kwoty 300 000 zł
c) 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia jeśli przychody przekroczą 300 000 zł
- przedsiębiorcy na karcie podatkowej - podstawę wymiaru składki będzie stanowiła kwota
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku
- pozostałe osoby prowadzące działalność, osoby współpracujące - podstawę wymiaru
składki stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r.
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Brak możliwości odliczenia od Zmiana terminów rozliczania
składek ZUS:
podatku składki na
- do 5 dnia następnego
ubezpieczenie zdrowotne miesiąca
jednostki
zmiana dotyczy wszystkich
budżetowe i samorządowe
podatników.
zakłady budżetowe
Powyższe oznacza wyższy
- do 15-tego - dla płatników
podatek dla podatników
posiadających
osobowość
płacących podatki. Realne
obciążenie składką zdrowotną w prawną
do
20-tego
dla
2021 r. wynosiło 53,03 zł
pozostałych płatników

04
Osoby powołane do pełnienia
funkcji
na
mocy
aktu
powołania, które z tego tytułu
pobierają
wynagrodzenie
podlegają
obowiązkowemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu.
Składka zdrowotna wynosi 9%

ULGA PODATKOWA DLA TZW. KLASY ŚREDNIEJ

- Ulga dla pracowników oraz oraz przedsiębiorców na skali podatkowej.
- Dotyczy podatników osiągających przychody/dochody w przedziale 68 412 zł do 133 692 zł.
- Od przychodu będzie odliczana pewna kwota, uzależniona od rocznych przychodów/ dochodów.
Ulga będzie obliczana za pomocą dwóch wzorów w zależności od podstawy jej obliczenia:

SPRZEDAŻ SAMOCHODU PO WYKUPIE Z LEASINGU
Z PODATKIEM PRZEZ 6 LAT
Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego do majątku prywatnego będzie
powodowała obowiązek podatkowy w PIT i VAT przez okres 6 lat.
Zasada ta ma zastosowanie do składników majątku nabytych po 31 grudnia 2021 r.

RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SŁUŻBOWEGO AUTA
W CELACH PRYWATNYCH
Ryczałt będzie wynosił miesięcznie:
- dla samochodów o mocy silnika do 60kW - 250 zł
- dla samochodów elektrycznych lub pojazdów napędzanych wodorem - 250 zł
- dla samochodów innych niż wymienione wyżej - 400 zł
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FORMY OPODATKOWANIA - ZMIANY, OGRANICZENIA

01
Brak możliwości złożenia
wniosku o rozliczanie się wg
karty podatkowej.
Prawo do rozliczania karty
podatkowej
zachowują
podatnicy,
którzy
będą
kontynuować stosowanie tej
formy po 31 grudnia 2021 r.

02
Wyłączenie
możliwości
opodatkowania przychodów z
najmu prywatnego według zasad
ogólnych
(pozostaje
jedynie
ryczałt: 8,5% do kwoty 100 000 zł
przychodów i 12,5% od nadwyżki).
Podatnicy, którzy rozliczali na
koniec 2021 r. najem na zasadach
ogólnych w 2022 r. zachowają
taką możliwość.

03
Zmiany
w
stawkach
ryczałtu, m.in:
- tzw. branża IT - 12%
- usługi w zakresie opieki
zdrowotnej,
architektoniczne
i
inżynierskie - 14%

PREFERENCJE DLA RODZIN I SENIORÓW
ORAZ ULGI PODATKOWE W PIT

01
Likwidacja ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Wprowadzenie nowej ulgi polegającej na odliczeniu od podatku w zeznaniu rocznym przez
podatnika kwoty 1500 zł
Ulga dotyczy osób na skali podatkowej - rodziców/ opiekunów prawnych będących panną,
kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, w separacji, albo osobą pozostającą w
związku małżeńskim z osobą pozbawioną praw rodzicielskich lub odbywających karę
pozbawienia wolności, samotnie wychowujących dzieci.
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Wspólne opodatkowanie małżonków również za rok, w trakcie którego został zawarty związek
małżeński.
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Doprecyzowanie zasad stosowania ulgi na dzieci w sytuacji, gdy między podatnikami, którzy
wspólnie wykonują władze rodzicielską brakuje porozumienia co do podziału odliczanej kwoty wówczas kwotę ulgi podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach kwotę
ulgi stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu
cywilnego.
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Podatnicy wychowujący co najmniej czworo
dzieci będą zwolnieni z PIT od przychodów
nieprzekraczających w roku podatkowym
kwoty 85 528 zł.
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Zwolnienie z PIT przychodów uzyskanych przez
podatników, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) i
65 lat (mężczyźni) i dobrowolnie zrezygnowali z
uprawnień m.in. do emerytury.
Ulga dotyczy przychodów uzyskanych ze
stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy
nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z
umów zlecenia oraz z pozarolniczej działalności
gospodarczej
do
wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
85 528 zł.
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Wprowadzenie ulgi na powrót dla podatnika,
który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski
Wprowadzenie nowych wydatków w ramach
(po co najmniej 3-letnim pobycie za granicą) tzw. ulgi rehabilitacyjnej podlegających
dotyczy przychodów uzyskanych ze stosunku
odliczeniu od dochodu, w tym m.in.:
pracy i stosunków pokrewnych, z umów
zakup, naprawa lub najem wyrobów
zlecenia oraz z pozarolniczej działalności
medycznych
gospodarczej.
najem sprzętu, urządzeń i narzędzi
Ulga w postaci niższych podatków będzie
niezbędnych
w
rehabilitacji
oraz
obowiązywała w czterech kolejno po sobie
ułatwiających wykonywanie czynności
następujących latach podatkowych.
życiowych

PREFERENCJE DLA RODZIN I SENIORÓW
OGRANICZENIA W AMORTYZACJI
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ORAZ ULGI PODATKOWE W PIT

Amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną
nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub
wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.
Nowych regulacji nie będą musieli stosować podatnicy w stosunku do ww. środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, o ile zostały one nabyte lub wytworzone przed dniem 1 stycznia
2022 r. Przywilej ten będzie jednak obowiązywał nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022
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Zmniejszenie limitu płatności, powyżej którego przedsiębiorcy będą zobowiązani do dokonywania
płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. Limit ten zostanie obniżony z 15 000 zł do 8 000 zł.
Konsument również zostanie zobowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku
płatniczego - jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających
z niej płatności, przekroczy 20 000 zł lub równowartość te kwoty.

PODATKOWE SKUTKI NIELEGALNEGO
ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW
Konieczność zaliczania do przychodów przez pracodawcę wartości pracy osoby zatrudnionej
nielegalnie. Wartość ustalana za każdy miesiąc w którym zostanie stwierdzone nielegalne zatrudnienie w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym miesiącu.
Przychodem pracodawcy będą również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz
przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym
(wynagrodzenie wypłacone "pod stołem").
W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i
chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego
wynagrodzenia mają być opłacane w całości z własnych środków przez pracodawcę.

NOWE PODATKI DLA PODATNIKÓW PIT
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nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),
nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów).
Stawka przejściowego ryczałtu od dochodów wyniesie 8% podstawy opodatkowania. Opodatkowanie
tym podatkiem jest możliwe do zastosowania wyłącznie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

GRUPA VAT JAKO PODATNIK VAT
Od 1 lipca 2022 r. umożliwienie podmiotom powiązanym wspólne rozliczenie VAT. Wprowadzono nowy
rodzaj podatnika - grupę VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i
organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
Grupa VAT uprości rozliczenia pomiędzy jej członkami.

PREFERENCJE DLA RODZIN I SENIORÓW
ORAZ ULGI PODATKOWE W PIT
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01
Obowiązek umożliwienia
klientom
dokonania
płatności
za
pośrednictwem terminala,
telefonu lub przelewu.
Dotyczy przedsiębiorców,
którzy mają lub będą mieli
obowiązek
posiadania
kasy fiskalnej.
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03

Nowy skrócony termin
zwrotu podatku VAT dla
podatników
stosujących
obrót bezgotówkowy - 15
dni od złożenia deklaracji
VAT
w
przypadku
spełnienia kilku warunków.

Ograniczenie preferencji VAT
podatnikom, którzy nie zapewnia
gotowości do przyjmowania
płatności bezgotówkowych:
czasowy brak prawa do
stosowania
rozliczeń
kwartalnych i zwrot VAT w
terminie 25 dni
kara pieniężna w wysokości
5 000 zł.

POZOSTAŁE ZMIANY W PODATKACH
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02

Dodatkowe ulgi dla przedsiębiorców, m.in.ulga na:
- prototyp
- na innowacyjnych pracowników
- na robotyzację
- konsolidacyna
- na terminal płatniczy
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Możliwość opodatkowania VAT usług
finansowych (m.in. transakcje, łącznie z
pośrednictwem dotyczące walut
banknotów i monet używanych jako
środek płatniczy.

PREFERENCJE DLA R
ORAZ ULGI PODA
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Wprowadzenie
instytucji
"porozumienia
inwestycyjnego" mającej postać umowy pomiędzy
inwestorem a organem podatkowym, dotyczącej
skutków podatkowych planowanej inwestycji na
terenie Polski.

Doprecyzowanie
szczególnego
momentu
powstania
obowiązku
podatkowego dla określonych czynności
dokonywanych z mocy prawa.
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