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1. Przepisy likwidują ulgę dla klasy średniej. Jednak osoby, dla 
których ulga była korzystniejsza niż jej brak, mają otrzymać zwrot 
różnicy między podatkiem należnym i tym wyliczonym przy jej 
uwzględnieniu. Podatnicy nie będą musieli sami tego sprawdzać, 
ma to wykonać Krajowa Administracja Skarbowa. O tym, że taki 
zwrot się należy, podatnik dowie się w ciągu 21 dni od złożenia 
zeznania rocznego. 

2. Obniżka dolnej stawki skali podatkowej podatku dochodowego 
z 17 % do 12 %. Z uzasadnienia do ustawy wynika, że niższy 
podatek ma być pobierany zaraz po wejściu w życie nowych prze-
pisów, na etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 
12% stawki. Z kolei ostateczny zysk tej zmiany ma być odczuwalny 
przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2022 rok. W praktyce 
oznacza to, że od lipca 2022 r. duża część pracowników będzie 
zarabiać więcej, a w 2023 roku otrzyma zwrot podatku za pierw-
szych sześć miesięcy tego roku.

3. Obniżka stawki skali podatkowej nie dotyczy przedsiębiorców 
rozliczających się według liniowej 19% stawki PIT, na podstawie 
ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Dla nich prze-
widziano inne rozwiązanie – możliwość częściowego odliczenia 
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przedsiębiorcy płacący li-
niowy PIT zaliczą do kosztów uzyskania przychodu składkę zdro-
wotną zapłaconą za siebie i za osoby współpracujące, do łącznej 
wysokości rocznego limitu. W 2022 r. ma on wynieść 8700 zł, 
potem będzie co roku waloryzowany. Ryczałtowcy odliczą od 
przychodu połowę zapłaconej składki, zarówno za siebie, jak 
i za osoby współpracujące. Z kolei rozliczający się według karty 
podatkowej odliczą od kwoty podatku ustalonego w decyzji na-
czelnika urzędu skarbowego 19 %. zapłaconej składki zdrowotnej.

4. Utrzymany zostaje próg skali podatkowej 120  tys. zł oraz 
kwota dochodu wolnego od PIT – 30 tys. zł. Zmniejszy się kwo-
ta pomniejszająca podatek z 425 zł do 300 zł miesięcznie, czyli 
z 5100 zł do 3600 zł rocznie, z tym że jest to konsekwencja obni-
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żenia dolnej stawki skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc. (30 
tys. zł x 12 proc. = 3600 zł). 

5. Zmiana formy opodatkowania. Część przedsiębiorców może 
zmienić wybraną już na 2022 r. formę opodatkowania – chodzi 
o tych, którzy wybrali na ten rok ryczałt ewidencjonowany lub 
liniowy PIT – będą oni mogli zmienić swoją decyzję i rozliczyć się 
według skali podatkowej. Nie będzie można natomiast przejść 
z liniowego PIT na ryczałt ewidencjonowany ani odwrotnie. Nie 
będzie też można odejść od zasad ogólnych (czyli według skali 
podatkowej) i wybrać ryczałt lub liniowy PIT. 

Przejście ryczałtowców na skalę podatkową (12 proc. 
i 32 proc. PIT) jest możliwe: 

a. po zakończeniu roku i to nawet do 30 kwietnia 2023 r., bo 
taki będzie nowy termin ich rocznego rozliczenia (złożenia 
PIT-28) lub
b. już od 1 lipca br. (o czym będą musieli poinformować do 
22 sierpnia br.).
Jeżeli zmiana formy opodatkowania nastąpi po zakończeniu 

roku, będzie dotyczyła dochodów uzyskanych od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2022 r. Warunkiem będzie więc prowadzenie 
podatkowej księgi przychodów i rozchodów za cały 2022 r. 

Nie będą musieli tego robić ryczałtowcy, którzy przejdą na 
zasady ogólne od 1 lipca. W takiej sytuacji za pół roku rozliczą 
się z ryczałtu ewidencjonowanego, a za drugie pół według 
zasad ogólnych, czyli skali podatkowej. 

Osoby, które zdecydują się na takie rozwiązanie, nie będą 
mogły rozliczyć się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wy-
chowywanym dzieckiem, w przeciwieństwie do podatników, 
którzy wybiorą skalę podatkową za cały 2022 r. 

Natomiast podatnicy, którzy wybrali na ten rok 19-procen-
towy PIT, będą mogli zmienić swoją decyzję i wybrać skalę 
podatkową po zakończeniu roku. Zmianę tę zgłoszą w rocznym 
zeznaniu składanym do 30 kwietnia 2023 r. 

Zmiana sposobu opodatkowania mimo zakończonego roku 
podatkowego będzie możliwa tylko w odniesieniu do 2022 r. 
W kolejnych latach podatnicy będą wybierać formę opodat-
kowania tak jak dotychczas, czyli zasadniczo do 20 lutego 
danego roku. 

6. Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie zmiany związane z oświad-
czeniem PIT-2. Podatnik będzie mógł złożyć ten formularz maksy-
malnie trzem płatnikom. Wskaże im, o jaką część kwoty zmniej-
szającej podatek mają pomniejszać zaliczkę. Dziś PIT-2 podatnik 
można złożyć wyłącznie jednemu pracodawcy.
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7. Od 1 stycznia 2023 r. pojawi się możliwość składania PIT-2 przez 
podatników uzyskujących przychody z umów cywilnoprawnych.

8. Zmiana formularza PIT-2: podatnicy będą mogli w nim wskazać 
różne dodatkowe elementy wpływające na wysokość zaliczki na 
PIT, jakie pracodawca ma stosować koszty uzyskania przycho-
dów, czy podatnik zamierza rozliczyć się wspólnie z małżonkiem; 
można złożyć pracodawcy również wniosek o obliczanie zaliczek 
bez stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 300 zł 
miesięcznie. Do czasu zmiany taki wniosek może złożyć tylko 
zatrudniony, któremu przysługują podstawowe miesięczne koszty 
wynoszące 250 zł.

9. Pracodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za nie-
prawidłowe pobranie zaliczek na PIT, jeżeli pracownik przekaże 
mu błędną informację. Jeżeli zaniżenie lub nieujawnienie przez 
płatnika podstawy opodatkowania będzie wynikać z zastoso-
wania przez płatnika złożonych przez podatnika wniosków lub 
oświadczeń mających wpływ na obliczenie zaliczki, to nie będzie 
miał zastosowanie art. 26a par. 2 ordynacji podatkowej, mówiący 
o odpowiedzialności płatnika.

10. Zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowot-
nego – od 2023 r. obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 
zostaną objęci: 

a. komplementariusze w spółce komandytowo-akcyjnej
b. akcjonariusze prostej spółki akcyjnej wnoszący do niej 
wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług.

Oprócz tego komplementariusze w spółce komandytowo- 
-akcyjnej będą musieli zacząć płacić składki na ZUS. Nie będzie 
już wątpliwości, że składkę zdrowotną muszą obowiązkowo płacić 
prokurenci. Będą oni wprost wymienieni w art. 66 ust. 1 pkt 35a 
ustawy zdrowotnej. 

Nie będzie natomiast składki zdrowotnej od renty małoletnich 
dzieci oraz od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji 
obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6 tys. zł wyna-
grodzenia rocznie. 

11. ZUS będzie automatycznie zwracać przedsiębiorcom nad-
płacone składki ZUS. Zwrot nadpłaty będzie dokonywany na 
podstawie rozliczenia rocznego, po poprawnej jego weryfikacji 
przez KAS. Jeśli przedsiębiorca nie złoży rocznego rozliczenia, 
to nadpłata (zweryfikowana na podstawie danych z KAS) ma być 
przeksięgowana na konto ubezpieczonego i będzie potrącana 
z bieżących płatności składek.

12. Ujednolicone zostaną terminy rocznego rozliczenia PIT (formu-
larze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, 
PIT-39, PIT-38). Wszystkie te zeznania będą składane od 15 lutego 
do 30 kwietnia. 

13. Zmniejszona zostanie stawka zryczałtowanego podatku do-
chodowego od tzw. małych umów zlecenia (przychody nieprze-
kraczające 200 zł z tytułów działalności wykonywanej osobiście) 
– z 17% do 12%.

14. Rozszerzenie o zasiłki macierzyńskie katalogu przychodów 
objętych ulgą zero PIT. Zmiana ta ma wejść w życie od 1 lipca 
2022 r., ale będzie miała zastosowanie również do zasiłków ma-
cierzyńskich za cały 2022 r. 

15. Wzrośnie limit odliczenia od dochodu zapłaconych składek 
członkowskich na rzecz związku zawodowego (z 300 zł do 500 zł). 
Przepis nowelizacji w tym zakresie wejdzie w życie od 1 lipca 
2022 r., ale będzie miał zastosowanie do dochodów uzyskanych 
od początku roku.

16. Od 2023 r. zmieni się ulga na zabytki zwana „pałacyk plus”. 
Ulga przestanie już przysługiwać przy zakupie zabytku. Przy wy-
datkach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty bu-
dowlane pojawią się dodatkowe warunki. Chcąc skorzystać z ulgi, 
trzeba będzie uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na prowadzenie takich prac. Po poniesieniu tych wy-
datków trzeba będzie natomiast uzyskać od niego zaświadczenie 
potwierdzające ich wykonanie. Połowę poniesionych wydatków 
będzie można odliczyć w zeznaniu składanym po otrzymaniu 
tego zaświadczenia.

17. Nowelizacja zakłada mechanizm rekompensowania orga-
nizacjom pożytku publicznego ubytku wpływów z 1 proc. PIT 
w związku z obniżką z 17 proc. do 12 proc. dolnej stawki PIT, 
a także innymi zmianami obowiązującymi już od początku tego 
roku, takimi jak podniesienie do 30 tys. zł kwoty dochodu wolne-
go od podatku oraz wprowadzenie nowych ulg zero PIT (np. dla 
rodziców z co najmniej czwórką dzieci). 

Mechanizm osłonowy zakłada, że jeżeli łączna kwota otrzyma-
nych przez OPP środków z 1 proc. PIT będzie niższa niż w 2022 r., 
to organizacjom będzie przysługiwało wyrównanie. Co roku, po-
cząwszy od 2024 r., kwota bazowa z 2022 r. będzie waloryzowana. 

Minister będzie mógł przekazać to wyrównanie na dwa spo-
soby: 

a. według proporcji, w jakiej wpływy z 1 proc. PIT dla danej 
OPP będą pozostawać do wszystkich środków otrzymanych 
w danym roku przez wszystkie OPP lub 
b. w trybie otwartego konkursu ofert.

18. Nowelizacja zakłada również odroczenie obowiązku przeka-
zywania fiskusowi plików JPK_CIT i JPK_PIT (czyli ustrukturyzo-
wanych ksiąg i ewidencji). Podatnicy, którzy przesyłają JPK _VAT, 
przekażą po raz pierwszy JPK_CIT lub JPK_PIT dopiero za 2025 r., 
a pozostali podatnicy – za 2026 r.

Stan prawny na dzień 31 maja 2022
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