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1. Zmiana w wysokości składki zdrowotnej

Został zmieniony sposób wyliczania (a tym samym) wysokość składki 
zdrowotnej, którą opłaca każdy podatnik. Do końca 2021 r. wysokość 
składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność ustalano w for-
mie zryczałtowanej – podstawę stanowiło 75% kwoty przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym 
kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. Od podstawy 
tej naliczane było 9% składki. Minimalna wysokość składki na ubez-
pieczenie zdrowotne w roku 2021 wynosiła 381,81 zł (75% x 5656,51 
zł = 4242,38 zł x 9%). Od 2022 roku składki zdrowotne są ustalane od 
dochodu w przypadku opodatkowania na zasadach skali podatkowej 
bądź podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtowców:
• opodatkowanie według skali podatkowej – za każdy miesiąc pod-
legania ubezpieczeniu podatnicy wpłacają składkę na ubezpieczenie 
zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpie-
czenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej, 
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana 
jest składka.

Dochód za pierwszy miesiąc podlegania ubezpieczeniu w roku skład-
kowym jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami 
a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów. Dochód ten jest 
pomniejszany o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie zostały 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dochód za kolejne mie-
siące ustala się jako różnicę między sumą przychodów osiągniętych od 
początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych 
od początku roku. Tak ustalony dochód powinien być pomniejszony 
o sumę dochodów ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę 
między sumą składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, choro-
bowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek 
odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany 
o składki, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Składka zdrowotna stanowi 9% obliczonej według powyższych zasad 
podstawy, przy czym nie może być niższa od 9% minimalnego wyna-
grodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 
W 2022 r. będzie to 270,90 zł (9% z 3010 zł). Oznacza to, że nawet 
w przypadku, gdy w danym miesiącu dochodu nie ma, składkę należy 
zapłacić. 
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• podatek liniowy – zasady są jak dla przedsiębiorców rozliczających 
się według zasad ogólnych. Samą składkę będzie stanowić jednak 
4,9% uzyskanego w poprzednim miesiącu dochodu. W tym przypad-
ku minimalna wysokość składki również nie może wynosić mniej niż 
9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym 
roku kalendarzowym.
• ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – składki są zależne od wy-
sokości przychodu osiągniętego w danym roku kalendarzowym. Podstawę 
wymiaru składki zdrowotnej stanowi w tym przypadku odpowiednia stawka 
procentowa przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed-
siębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego (włącznie z wypłatami 
z zysku). Stawka procentowa uzależniona jest od wysokości osiągniętego 
przychodu. Sama składka wynosi 9% tej podstawy. 
• przedsiębiorca rozliczający się na zasadach karty podatkowej 
– podstawę stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowią-
zującego w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku minimalne 
wynagrodzenie będzie wynosić 3010 zł, czyli składka zdrowotna wy-
niesie 270,90 zł (3010 zł x 9%). Tak wyliczoną składkę uiszcza się po-
cząwszy od stycznia 2022 roku.
• składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczoną od podstawy stano-
wiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
od 2022 roku będą musieli zapłacić wspólnik spółki komandytowej 
(komandytariusz lub komplementariusz), właściciel jednoosobowej 
spółki z o.o., akcjonariusz prostej spółki akcyjnej.

Oprócz zmiany zasad ustalania wysokości składki przedsiębiorcy nie 
będą już mogli korzystać z odliczenia części składki zdrowotnej od podatku.

2. Zmiany w opodatkowaniu skalą podatkową
Przedsiębiorcy opodatkowujący działalność na zasadach ogólnych, 

czyli skalą podatkową, skorzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku 
w kwocie 30 000 zł. Dodatkowo został podniesiony II próg podatkowy 
z dotychczasowej kwoty 85 528 zł na 120 000 zł.

3. Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych

Od 2022 roku zostaną obniżone stawki ryczałtu dla niektórych za-
wodów, np. branży IT (nowa stawka 12%). Dodatkowo zostanie wpro-
wadzona kolejna stawka ryczałtu 14% m.in. dla architektów. Ponadto 
zostały uregulowane kwestie dot. opodatkowania najmu prywatnego, 
ponieważ ryczałt będzie jedyną dostępną formą opodatkowania przy-
chodów z tego źródła.

4. Ulga na złe długi
Doprecyzowano kwestie związane ze stosowaniem ulgi na złe długi 

w ramach przeciwdziałania zatorom płatniczym u podatników rozliczają-
cych się na zasadach ryczałtu. W ramach ulgi podatnik jest zobowiązany 
do zwiększenia wartości przychodów o nieuregulowaną kwotę zobowią-
zania z tytułu zakupu towarów, w przypadku gdy od terminu płatności 
wskazanego na fakturze, rachunku lub umowie upłynęło 90 dni. Zwięk-
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szenia (w związku z brakiem płatności) lub zmniejszenia przychodów 
(w związku z uregulowaniem zobowiązania, do którego zastosowano 
wcześniej ulgę) dokonuje się w zryczałtowanej zaliczce na podatek 
w trakcie roku. Zwiększenie wykazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-28 
składanym za rok, w którym została zastosowana ulga.

5. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń pracowników
Wprowadzone zmiany w podatku dochodowym wiążą się z nowy-

mi schematami naliczania wynagrodzeń pracowników. Ma to związek 
z wprowadzeniem tzw. ulgi dla klasy średniej, brakiem możliwości 
odliczenia składek zdrowotnych, podniesieniem limitu progu podatko-
wego oraz wzrostem kwoty wolnej od podatku.

Wprowadzona ulga dla klasy średniej oznacza w praktyce, że jeśli 
pracownik osiągnie przychód z umowy o pracę od 5701 zł brutto do 
11 141 zł brutto, płatnik może zastosować tę ulgę podczas wyliczania 
podatku. Kwotę ulgi przy wyliczeniu zaliczki na podatek należy obliczać 
według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł 
i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł;

(A x (–7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprze-
kraczającego kwoty 11 141 zł

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku 
pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Oznacza 
to tym samym, że z ulgi dla klasy średniej nie skorzystają osoby zatrud-
nione na umowach cywilnoprawnych, chociaż zapowiadane są zmiany 
rozszerzające krąg podmiotów mogących skorzystać z ulgi. Pracowników 
ogranicza kryterium dochodowe, przedsiębiorców zarówno wysokość 
dochodu, jak i sposób opodatkowania (ulga przysługuje wyłącznie podat-
nikom na skali płacącym podatek na podstawie stawek tabeli podatkowej).

W zakresie umowy o dzieło zawartej z innym podmiotem niż z wła-
snym pracodawcą – nie rodzi ona obowiązku opłacania składki zdrowot-
nej. Brak odliczenia składki zdrowotnej nie wpłynie więc negatywnie na 
wynagrodzenie. Wykonujący dzieła skorzystają z wyższej kwoty wolnej 
(z wnioskowania o stosowanie kwoty wolnej można skorzystać na takiej 
samej zasadzie jak przy umowie zleceniu) i podwyższenia drugiego pro-
gu podatkowego (o pobieranie 32% podatnik powinien złożyć wniosek 
tak samo jak przy zleceniu).

6. Zmiany w opodatkowaniu małżonków i nowa ulga dla 
rodzin 4+

Od 2022 r. obowiązują nowe zasady wspólnego rozliczania z mał-
żonkiem, które dotyczą już rozliczenia za 2021 rok. Na ich podstawie 
wspólne rozliczenie (jeśli jest wspólność majątkowa) możliwe jest już 
w roku zawarcia małżeństwa bez względu na to, czy ślub miał miejsce 
w trakcie roku. Dodatkowo ustawodawca wprowadził nową ulgę dla 
rodzin 4+, która polega na zwolnieniu z podatku dochodu do limitu 
85 528 zł.

7. Nowe ulgi w zeznaniu rocznym
Polski Ład wprowadził szereg nowych ulg podatkowych oraz dopre-

cyzowanie już funkcjonujących, np. ważna dla branży restauracyjnej 
ulga na terminal płatniczy. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy 
opodatkowani według skali podatkowej (PIT-36), podatkiem liniowym 
(PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), podat-
kiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8). Skorzystanie z ulgi daje 
prawo do odliczenia od dochodu/przychodu (podstawy opodatkowania) 
kwoty: 2500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku 
prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących; 1000 zł 
– u pozostałych podatników (czyli mających obowiązek stosowania kas 
fiskalnych). Poza tym więc, że zakup będzie mógł być ujęty w kosztach 

uzyskania przychodu, to dodatkowo będzie można drugi raz odliczyć 
wydatek z tytułu ulgi. Odliczenie będzie ponadto miało ograniczenie 
czasowe – będą mu podlegać wydatki poniesione w roku podatkowym, 
w którym przedsiębiorca rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu 
terminala płatniczego i w roku następnym.

8. Likwidacja karty podatkowej
Od 2022 roku przedsiębiorcy nie będą mogli wybrać opodatkowania 

na zasadach karty podatkowej. Nie oznacza to jednak, że ta forma 
opłacania podatku została całkowicie zlikwidowana. Nadal mogą z niej 
korzystać przedsiębiorcy, którzy dotychczas rozliczali się w oparciu 
o kartę podatkową.

9. Zmiany w amortyzacji nieruchomości
W ramach Polskiego Ładu od stycznia 2022 roku przedsiębiorcy nie 

będą mogli amortyzować lokali mieszkalnych wprowadzonych dopiero 
do działalności. Podatnicy, którzy dotychczas amortyzują takie nieru-
chomości, mogą skorzystać z przepisów przejściowych i kontynuować 
amortyzację do końca 2022 roku.

10. Zmiany w wycenie wnoszonego do firmy prywatnego 
majątku

Od 2022 roku prywatne przedmioty wnoszone do firmy należy wyce-
niać według ich aktualnej wartości rynkowej. Nie ma znaczenia fakt po-
siadania faktury ich zakupu. Do końca 2021 roku podatnik mógł wyceniać 
prywatny majątek w oparciu o dokument zakupu, ujmując tym samym 
w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych większą wartość. Od 
2022 roku w takich przypadkach wycena powinna odbywać się po cenie 
rynkowej, która bardzo często jest znacznie niższa niż cena zakupu.

11. Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży wykupionych 
samochodów z leasingu na cele prywatne

Jeżeli przedsiębiorca zdecydował się na wykup samochodu z leasin-
gu operacyjnego do końca 2021 roku, mógł skorzystać ze zwolnienia 
z podatku dochodowego w przypadku jego sprzedaży. Warunkiem jest 
odczekanie 6 miesięcy. W sytuacji gdy wykup auta na cele prywatne 
nastąpił po 31 grudnia 2021 roku, wówczas zwolnienie z podatku do-
chodowego z tytułu sprzedaży auta będzie przysługiwało dopiero po 
upływie 6 lat od momentu wykupu.

12. Obowiązkowe płatności bezgotówkowe
Polski Ład wprowadził od stycznia 2022 roku nowy limit płatności 

gotówkowej. Dotychczas obejmował wyłącznie transakcje między 
przedsiębiorcami, a od 2022 roku dotyczyć będzie również transakcji 
z konsumentami. W związku z tym obowiązkowe stanie się również 
posiadanie terminali płatniczych, które od lipca 2022 roku będą musiały 
być połączone z kasami fiskalnymi online, aby pozwolić na płatności 
bezgotówkowe w przypadku transakcji B2B i B2C. Dodatkowo zostanie 
zmniejszony limit transakcji bezgotówkowych między przedsiębiorcami 
– z 15 000 zł do 8 000 zł.

13. Jednolity plik kontrolny
Od 2023 roku w ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzony 

obowiązek comiesięcznego przekazywania do urzędu skarbowego 
jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego KPiR (w przypadku opodat-
kowania na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym) lub Ewidencji 
przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz wprowadzenie przeka-
zywania ewidencji środków trwałych i WNIP. Do tego czasu podatnicy 
mają obowiązek składania w US tylko plików JPK_PKPiR lub JPK_EWP 
wyłącznie na żądanie organu podatkowego.

Stan prawny na dzień 25.01.2022
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