
PIT i CIT – wybrane zmiany na 2022



Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie 

ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od 

osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

(dalej: ustawa o zmianie PIT i CIT oraz innych 

ustaw, ustawa zmieniająca) – Polski Ład

 (Dz. U. z 23 listopada 2021 r., poz. 2105)



Zmiany w Polskim Ładzie

 Nowelizacje Polskiego Ładu:

 Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

17 grudnia 2021, poz. 2349)

 Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

27 grudnia 2021 r. poz. 2427)

 Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 

30 grudnia 2021 r., poz. 2469)

 Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. 

w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania 

przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy 

od osób fizycznych (Dz. U. z 7 stycznia 2022 r. poz. 28)



Podstawa prawna: 89 ustawy zmieniającej

• art. 30di updof (uchylenie)

• art. 41 ust. 4j updof (uchylenie)

• art. 45b updof

• art. 45c ust. 9 (uchylenie)

• art. 45d updof (uchylenie)

• art. 52 uzpdof (uchylenie) 

8 grudnia 2021 r.

• pozostałe zmiany1 stycznia 2022 r.

• art. 24a ust. 1e updof (przesyłanie ksiąg)

• art. 33 ust. 4 updof

• art. 15 ust. 12 i 13 uzpdof (przesyłanie 
ewidencji)

1 stycznia 2023 r.

Wejście w życie z dniem:



Podstawa prawna: 70 ustawy zmieniającej

• art. 6 ust. 2, 3a i 8 updof

• art. 6a ust. 1 i ust. 2 pkt 2 updof

• art. 21 ust. 1 pkt 3 i 95b updof

• art. 26 ust. 7a pkt 2a-3a, 6-6b, 12, 13 i pkt 15 lit. 
d, ust. 7e i ust. 7f pkt 1 lit. aa updof

• art. 27f ust. 4 updof

od 1 stycznia 
2021 r.

• pozostałe zmiany
od 1 stycznia 

2022 r.

• art. 33 ust. 4 updof
od 1 stycznia 

2023 r.

Zastosowanie przepisów



Próg dochodów i kwota wolna

 Podniesienie pierwszego progu dochodów skali 

podatkowej do 120 tys. zł

 Zwiększenie kwoty wolnej od PIT do 30 tys. zł 

 Obie zmiany dotyczą wyłącznie osób fizycznych 

opodatkowanych według zasad ogólnych.

 Art. 27 ustawy PIT



Od 1 stycznia 2022 roku skala podatkowa będzie wyglądała

następująco:

Kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł. Jej odpowiednikiem

jest kwota wolna w wysokości 30 000 zł (5 100 zł : 17%).

Będzie stosowana niezależnie od wysokości uzyskanych dochodów.

Korzystają z niej zarówno podatnicy uzyskujący dochody do 120 000 zł

rocznie, jak i wyższe.

Podstawa obliczenia 

podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad do 

120 000 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

120 000 15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł



Kwota wolna

 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od 2022 r. to 

425 zł.

 Kwotę tę płatnicy odliczają:

 „na wniosek” podatnika (PIT-2, PIT-2A, PIT-3) -

m.in. zakłady pracy oraz banki wypłacające 

emerytury lub renty z zagranicy, albo

 z mocy ustawy

m.in. organy rentowe przy wypłacie emerytur lub rent 

oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne wypłacające 

dniówki obrachunkowe. 



Kwota wolna

 Zmiana w ustalaniu zaliczki na podatek przy wypłacie 

świadczenia emerytalno-rentowego przez ZUS

 https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-

zus/podatek-od-emerytur-i-rent-zmiany

 Podwyższenie w 2022 r. miesięcznej kwoty zmniejszającej 

podatek do 425 zł z 43,76 zł obowiązującej w 2021 r. ma 

bezpośredni wpływ na:

 ograniczenie zaliczki do kwoty 0 zł dla miesięcznego 

dochodu opodatkowanego poniżej 2 500 zł 

 (2500 x 12 = 30 000), czyli 2500 x 17%- 425<0

 https://www.podatki.gov.pl/media/7539/przewodnik-dla-

emeryta-i-rencisty.pdf

https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/podatek-od-emerytur-i-rent-zmiany


Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 Uchylony został art. 27b ustawy PIT. 

 Wysokość składek zdrowotnych wynika ze zmian w ustawie o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych – art. 15 ustawy o zmianie PIT i CIT oraz innych 

ustaw.

 Osoby opłacające:

 PIT według skali podatkowej - składka w wysokości 9 proc. od 

dochodu,

 na podatku liniowym – 4,9 proc. od dochodu. 

 Dochody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych w czasie  

zawieszenia działalności nie będą objęte składkami zdrowotnymi.

 Składka minimalna – nie niższa niż 9 proc. minimalnego 

wynagrodzenia – w 2022 r. wyniesie 271 zł – odpowiedź na 

interpelację poselską nr 27 296.



Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 Podatników na ryczałcie ewidencjonowanym będzie 

obowiązywało 9 proc. ale od innej podstawy wymiaru. 

 Składka będzie wynosić: 60 proc. przeciętnego 

wynagrodzenia przy przychodach rocznych do 60 tys. 

zł, 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia przy 

przychodach rocznych do 300 tys. zł, 180 proc. 

przeciętnego wynagrodzenia przy przychodach 

rocznych powyżej 300 tys. zł. 

 Przy karcie podatkowej podstawą wyliczenia 9-

procentowej składki zdrowotnej będzie minimalne 

wynagrodzenie (w 2022 r. wynosi ono 3010 zł).



Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

 Zmiany w składce zdrowotnej od 2022 r. -

najczęściej zadawane pytania

 https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-

transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./faq



Wspólne rozliczenie małżonków

 Możliwość wspólnego rozliczenia przez małżonków, którzy 

zawrą związek małżeński w trakcie roku, o ile do końca roku 

pozostawali we wspólności majątkowej – art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy PIT. 

 Wspólne rozliczenie również z małżonkiem, który opodatkowuje 

dochody z działalności podatkiem liniowym lub przychody 

ryczałtem ewidencjonowanym, pod warunkiem, że przez cały rok 

podatkowy nie uzyska żadnych przychodów, ani nie poniesie 

żadnych kosztów uzyskania przychodów, czyli złoży „zerowy” 

PIT-36L lub PIT-28.

 Zmiana ma zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. (art. 70 ustawy 

zmieniającej). 



Wspólne rozliczenie ze zmarłym 

małżonkiem

 Żyjący małżonek może skorzystać ze wspólnego 

rozliczenia, jeśli pomiędzy małżonkami istniała w 

roku podatkowym wspólność majątkowa, a jego 

małżonek zmarł:

• po upływie roku podatkowego przed złożeniem 

zeznania za ten rok,

• w trakcie roku podatkowego.

• Podstawa prawna: art. 6a ust. 2 updof - zmiana 

ma zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.



Rodzic samotnie wychowujący

 Od 1 stycznia 2022 r. (w odniesieniu do dochodów 

uzyskanych od tego dnia) zlikwidowano możliwość, 

aby osoba samotnie wychowująca dzieci ustalała 

podatek roczny w podwójnej wysokości podatku 

obliczonego od połowy swoich dochodów - uchylony 

został ust. 4-4b art. 6 ustawy PIT. 

 Preferencję zastąpi ulga odliczana od podatku w 

wysokości 1500 zł - dodany art. 27ea ustawy PIT.



Rodzic samotnie wychowujący

 Zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego:

 Obowiązujące rozwiązanie sprawia, że dla samotnych rodziców z 

miesięcznym wynagrodzeniem brutto do ok. 9 100 zł reforma jest 

korzystna lub neutralna.

 Teraz wprowadzone zostaną zmiany, które spowodują, że reforma 

będzie korzystna lub neutralna dla osób zarabiających 

miesięcznie do 12 800 zł brutto.

 Rodzice, którzy ze względu na korzystne rozwiązania Polskiego 

Ładu (m.in. wysoką kwotę wolną) nie będą w ogóle płacić 

podatku, albo będą go płacić na tyle mało, że nie będą mieli od 

czego odliczyć 1 500 zł, otrzymają zwrot ulgi w gotówce (do 

wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne).

 https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad--nowe-korzystne-

rozwiazania



Ulga prorodzinna

 Zmiana brzmienia przepisu art. 27f ustawy PIT

 Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych 

dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku 

małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w dowolnej proporcji 

przez nich ustalonej. 

 W przypadku braku porozumienia między podatnikami:

 którzy zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę 

rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie 

separacji (piecza naprzemienna) lub gdy miejsce zamieszkania 

dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, 

opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych pozostających w 

związku małżeńskim - przysługującą kwotę ulgi podatnicy odliczają 

w częściach równych, tj. w kwocie stanowiącej ½ kwoty 

określonej w art. 27f ust. 2 updof, na każde dziecko,

 w pozostałych przypadkach - odliczenie w 100% dokonuje 

podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania. 



Ulga prorodzinna

Kwota ulgi prorodzinnej dotyczy łącznie obojga 

rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo 

rodziców zastępczych pozostających w 

związku małżeńskim.

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 27f ust. 4 

updof - zmiana ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

• odliczenie w dowolnej 
proporcji

zgodny 
podział ulgi



• naprzemienna opieka lub
wspólne zamieszkiwanie 
dziecka wraz z obojgiem 
rodziców, opiekunów 
prawnych albo rodziców 
zastępczych pozostających w 
związku małżeńskim –
odliczenie w częściach 
równych,

• pozostałe przypadki -
odliczenie w 100% stosuje 
podatnik, u którego dziecko 
ma miejsce zamieszkania 
(kodeks cywilny!)

brak zgody

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 27f ust. 4 

updof - zmiana ma zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Ulga prorodzinna



Ulga prorodzinna

Czy w związku ze zmianą brzmienia 

art. 27f ust. 4 updof ojciec dziecka 

może odliczyć pełną kwotę ulgi 

prorodzinnej, w sytuacji, gdy rodzice 

wykonują władzę rodzicielską w 

stosunku do małoletniego dziecka, 

matka dziecka nie osiąga przychodów 

podlegających opodatkowaniu wg skali 

podatkowej albo jej dochody 

przekroczyły wskazany w art. 27f limit, 

w związku z czym nie może skorzystać 

z odliczenia, ale nie wyraża zgody na 

dokonanie odliczenia przez ojca?



Ulga prorodzinna

W sytuacji, kiedy każdy z rodziców wykonuje władzę rodzicielską w 

stosunku do dziecka i:

1. jest porozumienie między rodzicami i matka nie korzysta z 

odliczenia z uwagi na brak dochodów, odliczenia w całości może 

dokonać ojciec,

2. brak porozumienia między rodzicami (brak zgody matki na 

odliczenie ulgi przez ojca dziecka) i matka nie korzysta z odliczenia 

z uwagi na brak dochodów i:

rodzice są po rozwodzie lub w separacji i oboje wykonują władzę 

rodzicielską nad małoletnim dzieckiem na podstawie orzeczenia 

sądu (piecza naprzemienna) lub

rodzice są po rozwodzie, w separacji albo nie zawarli związku 

małżeńskiego albo są małżeństwem i mieszkają razem, a dziecko 

mieszka z nimi

- odliczenia w całości może dokonać ojciec (rodzice nie dzielą 

się kwotą ulgi, bo matka z ulgi nie korzysta, porozumienie co 

do podziału ulgi nie jest więc wymagane)



Ulga prorodzinna

3. brak porozumienia między rodzicami (brak zgody matki na 

odliczenie ulgi przez ojca dziecka) i matka nie korzysta z 

odliczenia z uwagi na brak dochodów i:

rodzice są po rozwodzie lub w separacji, ojciec nie został 

pozbawiony władzy rodzicielskiej, ale prawo do opieki nad 

dzieckiem zostało przyznane tylko matce (brak pieczy 

naprzemiennej) lub

rodzice nie mieszkają razem,

- odliczenia w całości może dokonać ojciec, nawet jeśli 

miejscem zamieszkania dziecka (zgodnie z przepisami 

Kodeksu cywilnego) jest miejsce zamieszkania matki. Rodzice 

nie dzielą się kwotą ulgi, bo matka z ulgi nie korzysta, 

porozumienie co do podziału ulgi nie jest więc wymagane. 



Ulga dla klasy średniej

 Ulga dla klasy średniej – art. 26 ust. 1 pkt 2aa, ust. 4a-4c, 

art. 32 ust. 2a-2b i art. 44 ust. 3aa i 3ab ustawy PIT. 

 Do ulgi będą uprawnieni podatnicy (pracownicy i 

przedsiębiorcy opodatkowani PIT według zasad ogólnych) o 

(przychodach) dochodach rocznych od 68 412 zł do 133 

692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie.

 Zasiłki pieniężne nie wchodzą do ww. limitu dochodów.

 Ulga stosowana jest przy obliczaniu zaliczek lub w zeznaniu 

rocznym podatnika.

 Na wniosek pracownika płatnik nie stosuje ulgi. 

 W trakcie roku można zrezygnować ze stosowania ulgi, 

składając stosowny wniosek.

 Dwa wzory do obliczenia ulgi.



Ulga dla klasy średniej

 Rozszerzenie preferencji dla klasy średniej – zapowiedź 

premiera Mateusza Morawieckiego

 Objęci nią zostaną m.in. emeryci i renciści, osoby na 

umowach zlecenia, osoby otrzymujące opodatkowane 

świadczenia ZUS oraz, w szerszym zakresie, nauczyciele 

akademiccy.

 Korzystanie z preferencji będzie również możliwe przy zbiegu 

różnych umów np. umowy o pracę z umową zlecenia.



Ulga dla klasy średniej

 Wzór 1. – z przychodami rocznymi od 68 412 zł do

133 692 zł

 Jest stosowany przez podatnika:

 w zeznaniu rocznym oraz

 w trakcie roku przy obliczaniu zaliczki na 

podatek od przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej pomniejszonych o 

koszty prowadzenia działalności czyli kup, bez 

składek na ubezpieczenie społeczne.



Wzór 1.

Przykładowa wysokość ulgi dla:

A =   68 412 zł ulga wynosi          23,07 zł     
A = 102 588 zł ulga wynosi  13 452,23 zł   
A = 133 692 zł ulga wynosi          15,52 zł



Ulga dla klasy średniej

 Wzór 2. – z przychodami miesięcznymi od 5 701 zł 

do 11 141 zł

 Jest stosowany w trakcie roku przy obliczaniu 

zaliczki na podatek od przychodów z pracy na 

etacie (przez podatnika, w tym przez podatnika

uzyskującego przychody ze stosunku pracy z 

zagranicy oraz przez płatnika).



.

Wzór 2.

Przykładowa wysokość ulgi dla:

B =   5 701 zł ulga wynosi           1,92 zł    
B =   8 549 zł  ulga wynosi   1 121,02 zł  
B = 11 141 zł  ulga wynosi          1,27 zł 



Ulga dla klasy średniej

Stosowanie ulgi przez płatnika

Ulgę stosują:

 zakłady pracy z mocy ustawy (pracownik nie składa 

żadnego oświadczenia lub wniosku),

 za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym 

zakładzie przychody z pracy na etacie w wysokości 

wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł,

 w wysokości obliczonej według wzoru 2. z 

uwzględnieniem miesięcznego przychodu. 



Ulga dla klasy średniej

Kiedy płatnik nie stosuje ulgi? 

Gdy: 

 podatnik złoży wniosek o nieuwzględnianie ulgi. 

Płatnik nie stosuje ulgi najpóźniej od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymał 

wniosek. Wniosek składa się odrębnie dla każdego 

roku, 

 miesięczne przychody z pracy na etacie nie mieszczą 

się w przedziale od 5 701 zł do 11 141 zł lub został 

przekroczony limit roczny, 

 wypłacone przychody nie są przychodami z pracy na 

etacie lecz np. z innych źródeł (zasiłek chorobowy, 

macierzyński, odsetki). 



Ulga dla klasy średniej

Dla celów ulgi płatnik zawsze uwzględnia przychody uzyskane w 

całym miesiącu (również przy dwóch wypłatach).

Jeśli płatnik:

 przy pierwszej wypłacie (w danym miesiącu) nie uwzględnił 

ulgi, bo przychód był za mały, a przy drugiej okazało się, że 

łączne przychody (pierwsza i druga wypłata) uprawniają do 

zastosowania ulgi, to w drugiej wypłacie płatnik uwzględnia ulgę 

obliczoną od łącznych przychodów tego miesiąca,

 przy pierwszej wypłacie uwzględnił ulgę (bo przychody 

mieściły się w przedziale określonym dla stosowania ulgi), a 

następna wypłata spowodowała, że przychód uprawniający do 

zastosowania ulgi został przekroczony, to płatnik przy wypłacie 

drugiego świadczenia dolicza do dochodu kwotę ulgi 

zastosowanej przy pierwszej wypłacie.



Ulga dla klasy średniej

 Przy wspólnym rozliczeniu małżonków ulgę dla klasy średniej 

każdy z małżonków:

 może obliczyć od swoich przychodów (z pracy lub 

działalności na skali), o ile te przychody mieszczą się „w 

widełkach”, albo

 może obliczyć od połowy łącznych przychodów 

małżonków (z pracy lub działalności na skali), o ile ta połowa 

mieści się „w widełkach” i odliczyć od swoich dochodów 

podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej.



Ulga dla klasy średniej

 Jeżeli żona osiąga 110 tys. przychodów z pracy, a mąż 90 tys. 

przychodów z pracy, rozliczając się wspólnie małżonkowie mogą:

 żona obliczyć i odliczyć od swoich dochodów ulgę od 110 tys. 

(bierze pod uwagę swoje przychody), a mąż – od 90 tys. 

(bierze pod uwagę swoje przychody) albo

 każdy z małżonków oblicza ulgę od 100 tys. (połowa 

łącznych przychodów) i odlicza od swoich dochodów.

 Małżonkowie nie mogą mieszać obu rozwiązań, tzn. jeden nie 

może odliczyć ulgi liczonej od 110 tys. (albo 90 tys.) a drugi od 

100 tys. 

 Muszą się zdecydować na jedno z dwóch rozwiązań.



Ulga dla klasy średniej

 W przypadku, gdy jeden z małżonków (żona) osiąga przychody z 

pracy np. 160 tys., a mąż z emerytury/renty, to:

 albo nikt nie oblicza i nie odlicza ulgi (żona jest „poza 

widełkami”, a mąż nie oblicza i nie odlicza ulgi, bo nie ma 

przychodów kwalifikujących do jej obliczenia) albo

 każdy z małżonków oblicza i odlicza od swoich dochodów 

ulgę obliczoną od 80 tys. (połowa łącznych przychodów z 

pracy).



Ulga dla klasy średniej

 W przypadku, gdy jeden z małżonków (żona) osiąga przychody z 

pracy np. 100 tys., a mąż z emerytury/renty, to:

 ulgę oblicza i odlicza żona (jej przychód mieści się „w 

widełkach”), a mąż nie oblicza i nie odlicza ulgi, bo nie ma 

przychodów kwalifikujących do jej obliczenia albo

 żaden z małżonków nie oblicza i nie odlicza od swoich 

dochodów ulgi, bo połowa łącznych przychodów nie mieści 

się „w widełkach”.



Ulga dla klasy średniej

Przykład 1:

Indywidualnie 

mąż

Indywidualnie 

żona

Wspólnie

Przychód 150.000 50.000 200.000

Koszty 3.000 3.000 6.000

Ulga 0 0 12.435,29x

2

Podstawa 

opodatkowania

147.000 47.000 169.129,42:

2 = 84.565

Podatek 23.940 2.890 18.552

Podatek 

małżonków

26.830 18.552



Ulga dla klasy średniej

Przykład 2: we wspólnym zeznaniu albo odlicza żona 

albo każde od połowy łącznych przychodów

Indywidualnie 

mąż

Indywidualnie 

żona

Wspólnie

Przychód 150.000 100.000 250.000

Koszty 3.000 3.000 6.000

Ulga 0 12.435,29 3.773,53x2

Podstawa 

opodatkowania

147.000 84.565 236.452,94:2 

= 118.226

Podatek 23.940 9.276 29.997

Podatek 

małżonków

33.216 29.997



Ulga dla klasy średniej

Przykład 3:
Indywidualnie 

mąż

Indywidualnie 

żona

Wspólnie

Przychód 240.000 0 240.000

Koszty 3.000 0 3.000

Ulga 0 0 5.935,29*2

Podstawa 

opodatkowania

237.000 0 231.064,71:2 = 

115.532

225.129,42:2=

112.564,71

Podatek 52.740 0 29.080

28.072

Podatek 

małżonków

52.740 29.080

28.072

*Jeżeli jedno z małżonków nie zarabia, ale połowa łącznych przychodów żony i męża zmieści 

się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, to rozliczając się wspólnie, oboje skorzystają z 

ulgi dla klasy średniej – wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów do Gazety Prawnej



Ulga dla klasy średniej

 Jeśli po zakończeniu roku okaże się, że w trakcie roku 

pracownik przekroczył uprawniające go do 

skorzystania z ulgi przychody, będzie musiał zwrócić 

ulgę, ale nie stanowi ona zaległości podatkowej, nie 

naliczane są więc z tego tytułu odsetki.

 Przewodniki dot. ulgi dla klasy średniej: 

https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/preferencje-dla-

klasy-sredniej-polski-lad/



Ulga dla osób prowadzących działalność

Czy podatnik osiągający w 

2022 roku przychody z 

działalności gospodarczej 

opodatkowany wg skali 

podatkowej może 

uwzględniać ulgę dla klasy 

średniej już na etapie 

obliczania zaliczek na 

podatek dochodowy 

zgodnie z art. 44 ust. 3 

updof?

Odp. Tak.



Nowe zasady pobierania zaliczki 

 8 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 

ministra finansów zmieniające zasady pobierania i 

przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób 

fizycznych

 Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 

2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie.

 Rozporządzenie przedłuża płatnikom terminy pobierania i 

obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko 

od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021 r.

 Nadwyżki pobrane w styczniu będą niezwłocznie zwrócone 

podatnikom.

 Efekt rozporządzenia: płatnik pobiera nadwyżkę zaliczki dopiero 

w miesiącu, w którym podatnik otrzymałby wyższe wynagrodzenie 

(w stosunku do 2021 r.) ze względu na zasady opodatkowania 

obowiązujące w 2022 r.



Nowe zasady pobierania zaliczki

 Na stronie podatki.gov.pl będą sukcesywnie umieszczane są informacje 

na temat pobierania zaliczek według nowych zasad.

 Instrukcja pobierania zaliczek według zasad wynikających z 

rozporządzenia:

 Jeśli płatnik będzie wypłacał wynagrodzenie – KROK 1

 Jeśli płatnik już wypłacił wynagrodzenie – KROK 2

 Webinarium: Polski Ład - nowy mechanizm poboru zaliczek na 

podatek dochodowy

 https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/komunikat-instrukcja-dla-platnika-

polski-lad/

 https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/nowe-zasady-rozliczania-zaliczek/

 https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/pit-2-przewodnik-polski-lad/



Nowe zasady pobierania zaliczek

Zaliczka według Polskiego Ładu:
Przychód minus KUP minus Składki ZUS minus UdKŚ = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek = 

Zaliczka według Polskiego Ładu

 Wyjaśnienie pojęć:

 Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do maksymalnej 

wysokości 12 800 zł

 KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub 

podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na 

wniosek pracownika)

 Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

 UdKŚ – ulga dla klasy średniej, jeśli płatnik ją stosuje

 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 425 zł (1/12 z 5100 zł), 

jeżeli płatnik stosuje PIT-2



Nowe zasady pobierania zaliczek

Zaliczka według zasad z 2021 r.
Przychód minus KUP minus Składki ZUS = Podstawa zaliczki

Podstawa zaliczki x 17 proc. minus 1/12 kwoty zmniejszającej podatek minus 

Składka NFZ = Zaliczka według zasad z 2021 r.

 Wyjaśnienie pojęć:

 Przychód – to wypłacane wynagrodzenie w 2022 r. do max wysokości 

12 800 zł

 KUP – kwotowe koszty pracownicze w wysokości podstawowej lub 

podwyższonej, stosowane przez płatnika (z mocy ustawy lub na wniosek 

pracownika)

 Składki ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

 1/12 kwoty zmniejszającej podatek – wynosi 43,76 zł (1/12 z 525,12 zł), 

jeżeli płatnik stosuje PIT-2

 Składka NFZ – składka na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 

proc. podstawy jej wymiaru



Nowe zasady pobierania zaliczek

Nadwyżka = zaliczka obliczona według Polskiego 

Ładu „minus” zaliczka obliczona według zasad z 2021r.

Nadwyżki nie pobiera się w miesiącu jej obliczenia. 

Rozporządzenie przedłuża termin poboru tej nadwyżki 

do miesiąca, w którym wystąpi ujemna różnica.

Co to jest ujemna różnica

 Ujemna różnica występuje, gdy zaliczka obliczona 

według Polskiego Ładu jest niższa od zaliczki 

obliczonej według zasad z 2021 r.



Nowe zasady pobierania zaliczek

 Przykład z Objaśnień podatkowych

 3 stycznia 2022 r. pracownik powiadomił pracodawcę o 

„wycofaniu” PIT-2. Czy obliczając zaliczki zgodnie z 

rozporządzeniem według zasad z 2021 r., uwzględnia ten fakt?

 Tak. Obliczając zaliczkę na dwa sposoby, zatem także według 

zasad z 2021 r., płatnik uwzględnia to, że podatnik poinformował 

go o rezygnacji z odliczania od zaliczki na podatek 1/12 kwoty 

zmniejszającej podatek (43,76 zł).

 Objaśnienia podatkowe z 20 stycznia 2021 r. – ws. poboru i 

przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez 

niektórych płatników w 2022 roku

 file:///C:/Users/cpqm/Desktop/PORADNIKI%202022/Obja%C5%9Bnieni

a_podatkowe_z_20_stycznia_2022_r_%20zaliczki.pdf



Nowe zasady pobierania zaliczek

Jeżeli w styczniu pracodawca wypłacił wynagrodzenie 

bez stosowania rozporządzenia, to jeszcze raz 

przelicza zaliczkę od tego wynagrodzenia z 

uwzględnieniem rozporządzenia.

Jeżeli pobrał zaliczkę w wysokości wyższej niż 

wynikająca z rozporządzenia, to nadwyżki nie 

przekazuje do urzędu skarbowego.

Ważne: nadwyżkę należy zwróć niezwłocznie na 

konto pracownika.



Nowe zasady pobierania zaliczek

 Przedłużony termin pobrania zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, upływa w momencie 

uzyskania odpowiednio przychodów określonych w 

art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy oraz z umów zlecenia 

określonych w art. 13 pkt 8 ustawy w miesiącu, w 

którym wysokość zaliczki ustalonej wg zasad na 31 

grudnia 2021 r. będzie wyższa od kwoty zaliczek 

ustalonych wg zasad Nowego Ładu (tutaj uwzględnia 

się indywidualną sytuację podatnika, czyli jeżeli 

zrezygnował z ulgi dla klasy średniej, to zaliczkę do 

porównania oblicza się bez tej ulgi).



Nowe zasady pobierania zaliczek

Podatnicy, którzy złożyli PIT-2 nie mogą 

zrezygnować ze stosowania rozporządzenia bez 

względu na to czy zrezygnowali czy też nie z ulgi dla 

klasy średniej.

Skutkiem rozporządzenia jest jedynie zmiana 

terminu pobrania zaliczki na podatek.

Rozporządzenie określa w jakiej części zaliczki w 

danym miesiącu nie pobiera się i w jakim miesiącu ta 

część zaliczki ma być ewentualnie pobrana.



Nowe zasady pobierania zaliczek

Limit dotyczy miesiąca i wynosi 12 800 zł 

przychodów, uzyskanych w danym miesiącu. 

Zatem rozporządzenie stosuje się w każdym miesiącu, 

w którym jest spełniony warunek limitu przychodów.

Ważne! Płatnik, obliczając zaliczki na podatek na dwa 

sposoby, stosuje stan faktyczny występujący u 

konkretnego podatnika na dzień obliczania zaliczki w 

2022 r.



Nowe zasady pobierania zaliczek

 Jak zastosować przepisy rozporządzenia w sytuacji 

kiedy pracownik zakończy umowę na początku lub w 

trakcie roku? Czy pracodawca różnicę w podatku ma 

uwzględnić w ostatniej wypłacie czy też różnica 

zostanie rozliczona przez pracownika w zeznaniu 

rocznym PIT-37 ?

 Różnica zostanie rozliczona w zeznaniu rocznym 

przez podatnika.



Nowe zasady pobierania zaliczek

 Czy ustalając kwotę wynagrodzenia w 2022 roku (wyliczanie listy 

płac) należy zastosować wszystkie nowe przepisy (KUP, ulgę 

podatkową, ulgę dla klasy średniej), a jedynie samą kwotę 

podatku wykazać w niższej kwocie (ustalonej zgodnie z 

przepisami obowiązującymi do 31.12.2021 r.)?

 Płatnik przy obliczaniu zaliczki na nowych zasadach uwzględnia 

wszystkie te kategorie, czyli KUP, kwotę wolną i ulgę dla klasy 

średniej. 

 Płatnik, obliczając zaliczkę według nowych zasad m.in. dla celów 

tego rozporządzenia, stosuje ulgę dla klasy średniej, jeżeli jest do 

tego uprawniony (czyli z mocy ustawy, jeżeli podatnik nie złożył 

rezygnacji z UKŚ), a w przypadku kwoty wolnej – jeżeli pracownik 

złożył pracodawcy PIT-2. 

 Stosuje również wyższe KUP pracownicze, jeżeli pracownik o to 

zawnioskował.



Zwolnienie z PIT

Zbycie zabytku ruchomego

Wolne od podatku dochodowego są:

przychody uzyskane z odpłatnego zbycia zabytku 

ruchomego:

• muzeum będącemu instytucją kultury lub

• bibliotece.

 art. 21 ust. 1 pkt 28a updof



Zwolnienie z PIT

Stypendia

Wolne od podatku dochodowego są:

stypendia doktorskie i inne środki finansowe 

otrzymane w ramach konkursów na stypendia 

doktorskie organizowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki oraz stypendia naukowe otrzymane 

na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę 

Narodowego Centrum Nauki.

art. 21 ust. 1 pkt 39f updof



Zwolnienie z PIT

Dochody wykonawcy kontraktowego

Wolne od podatku dochodowego są:

dochody uzyskane przez wykonawcę kontraktowego 

mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP z 

tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym 

USA lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych 

na podstawie umowy lub umowy o 

podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi 

lub na ich rzecz 

 do końca 2021 – zaniechanie poboru podatku

 art. 21 ust. 1 pkt 46c updof



Zwolnienie z PIT

Przychody komandytariusza

Wolne od podatku dochodowego są:
 kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez 

komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce 

komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium RP, 

z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych przez 

komandytariusza z wypłat podzielonych zysków spółki 

osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od 

dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, nie więcej jednak 

niż 60.000 w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w 

zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik 

jest komandytariuszem.

 art. 21 ust. 1 pkt 51a updof



Zwolnienie z PIT

Dochody z realizacji nowej inwestycji określonej w 

decyzji o wsparciu

Wolne od podatku dochodowego są:
 dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a–5cd, z działalności 

gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej 

w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 

2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1752), i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji o 

wsparciu, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w 

formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy 

publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów 

kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej 

wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 63b updof



Zwolnienie z PIT

Zwolnienie z PIT odsetek za zwłokę

 Wolne od podatku są odsetki z tytułu nieterminowej 

wypłaty należności niepodlegających 

opodatkowaniu podatkiem dochodowym, wolnych 

od podatku dochodowego lub od których na 

podstawie przepisów Ordynacji podatkowej 

zaniechano poboru podatku.

 Czyli, gdy należność główna (np. odszkodowanie) 

też jest zwolniona z podatku. 

 art. 21 ust. 1 pkt 95b updof



Podwójna preferencja

 Kredyt, który sfinansował wydatek na nabycie nieruchomości 

– w art. 21 dodany ust. 30a ustawy PIT

 Wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2, obejmują także 

wydatki na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu 

(pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością 

lub prawem majątkowym na cele określone w ust. 25 pkt 1, w tym 

także gdy wydatki te odpowiadają równowartości wydatków 

uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu 

odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, 

które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).  

 Podwójna preferencja – wydatek na nabycie nieruchomości 

sfinansowany kredytem będzie w kup oraz będzie mógł być 

wykazany jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe.



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

 „PIT zero” dla dużych rodzin - art. 21 ust. 1 pkt 153, ust. 39 i  

ust. 44-48, art. 32 ust. 1g i 1h, art. 41 ust. 11a i 11b ustawy PIT.

 Roczny limit przychodów zwolnionych do 85 528 zł będzie 

dotyczył każdego rodzica. 

 Dodając do tego kwotę wolną (30 tys. zł), zwolnienie dla jednego 

rodzica rozliczającego się według skali podatkowej wyniesie 

115 528 zł. 

 W sumie oboje rodzice nie zapłacą podatku od przychodów do 

231 056 zł.

 Niezależnie od zerowego PIT rodzice będą mogli nadal korzystać 

z ulgi na dzieci.

 https://www.podatki.gov.pl/media/7540/polski_lad_przewodnik_pit

0_rodziny_4-_5.pdf



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

Zakres przedmiotowy ulgi 

Ulga dla rodzin 4+ obejmuje przychody:

 z pracy na etacie, tj. ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 

stosunku pracy lub 

 umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy 

PIT.

 działalności gospodarczej opodatkowanej: 

 według skali podatkowej ze stawkami 17% i 32%, 

 jednolitą 5% albo 19% stawką podatku dla 

przedsiębiorców,

 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

Z ulgi będzie mógł skorzystać podatnik (bez względu na 

jego stan cywilny), który w roku podatkowym w stosunku 

do co najmniej 4 dzieci:
 wykonywał władzę rodzicielską,

 pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim 

zamieszkiwało, lub

 sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie 

orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

W przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – podatnik, który 

wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny lub który 

sprawował funkcję rodziny zastępczej.



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

 Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku 

podatkowym umieszczone w instytucji 

zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie 

będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi 

rodzica (opiekuna prawnego).



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

 Ulga przysługuje podatnikowi, jeżeli ma dzieci: małoletnie, 

pełnoletnie które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub 

rentę socjalną, pełnoletnie – uczące się w szkołach do ukończenia 

przez nich 25 roku życia.
 Podatnik skorzysta z ulgi, pod warunkiem, że uczące się pełnoletnie 

dzieci:
 nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub ustawy  o 

zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących 

najmu prywatnego np. w zakresie osiągniętych przychodów,

 nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym, lub nie podlegały 

przepisom ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów 

komplementarnych,

 nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych, 

19 % podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych  lub 

pochodnych instrumentów finansowych, lub przychodów zwolnionych od 

podatku w ramach ulgi dla młodych lub ulgi na powrót, w łącznej wysokości 

przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

 Limit 85 528 zł jest wspólny dla:

ulgi dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT),

ulgi na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy PIT),

ulgi dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT),

ulgi dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 

ustawy PIT).

 Jeżeli podatnik korzysta z więcej niż jednej ulgi (np. 

na powrót oraz  dla rodzin 4+), łączna kwota  

przychodów objętych zwolnieniem nie może 

przekroczyć 85 528 zł rocznie. 



Zwolnienie dla rodzin 4+ 

 W przypadku ulgi dla rodzin 4+, podatnik korzystający ze 

zwolnienia będzie składał informację, której wzór określi Minister 

Finansów, o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci 

nie mają tego numeru, to wskaże ich imiona, nazwiska oraz daty 

urodzenia.

 Informację tę składa się w terminie określonym na złożenie 

zeznania.

UWAGA

 Informacji tej nie składa się, jeżeli podatnik skorzystał w 

zeznaniu podatkowym z ulgi na dzieci i jednocześnie oświadczył 

w nim, że równocześnie korzysta z PIT-0 dla rodzin 4+, a prawo 

do ulgi na dzieci oraz zwolnienia od podatku przysługiwało na te 

same dzieci.



Zwolnienie dla seniorów

 Zero PIT dla seniorów - art. 21 ust. 1 pkt 154, ust. 39, 

ust. 44, art. 32 ust. 1g i 1h, art. 41 ust. 11a i 11b ustawy 

PIT.

 Na czym polega ulga?

 Na zwolnieniu od podatku PIT przychodów:

 z pracy na etacie,

 z umów zlecenia zawartych z firmą, 

 z pozarolniczej działalności gospodarczej

 otrzymanych po 31 grudnia 2021 r. przez:

 kobietę 60+

 mężczyznę 65+

 do wysokości 85 528 zł rocznie.



Zwolnienie dla seniorów

Zwolnione są przychody:

 ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy 

nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy

 z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 

updof

 z działalności gospodarczej opodatkowanej:

na zasadach ogólnych

podatkiem liniowym

5% stawką (IP BOX)

 ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych



Zwolnienie dla seniorów

 Dodatkowe warunki:

 podatnik podlega z tytułu uzyskania wymienionych 

przychodów ubezpieczeniom społecznym w 

rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 

systemie ubezpieczeń społecznych oraz

 podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje

emerytury, renty rodzinnej i innych świadczeń 

wymienionych w przepisie



Zwolnienie dla seniorów

 Czy nagroda jubileuszowa lub odprawa emerytalna, 

które nie podlegają oskładkowaniu również korzystają 

ze zwolnienia?

 Tak. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 154 

ustawy PIT odnosi się do rodzaju aktywności 

zawodowej (źródła przychodów), która podlega 

składkom ZUS w tym przypadku umowy o pracę.

 Zatem otrzymane świadczenia (nagroda 

jubileuszowa, odprawa) będą korzystać ze zwolnienia 

o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT i 

jednocześnie będą limitowane do kwoty 85.528 zł.



Zwolnienie dla seniorów

 Nie korzystają ze zwolnienia:

 przychody podlegające opodatkowaniu 

zryczałtowanym podatkiem dochodowym na 

podstawie updof

 przychody zwolnione od podatku dochodowego

 przychody od których na podstawie przepisów 

Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku 

 Podstawa prawna: art. 21 ust. 39 updof

 https://www.podatki.gov.pl/media/7528/polski-lad-

przewodnik-pit0-seniorzy.pdf



Zwolnienie dla seniorów

Płatnik:
 uwzględnia zwolnienie przy poborze zaliczki, jeżeli 

podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie 

oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania 

zwolnienia 

 stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym otrzymał 

oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu 

wskazanego przez podatnika

 nie stosuje zwolnienia, jeśli podatnik powiadomi płatnika 

o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia 

- najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał 

powiadomienie 

 wykazuje przychody w PIT-11
 Podstawa prawna: art. 32 ust. 1g, art. 39 ust. 1, art. 41 ust. 11a 

updof



Ulga na powrót 

 Ulga na powrót - art. 21 ust. 1 pkt 152 i ust. 39, ust. 43-44 

ustawy PIT. 

 Wprowadzenie zerowego PIT dla osób powracających do 

kraju. 

 Zwolnienie to będzie ograniczone do limitu 85 528 zł przychodu 

(plus kwota wolna 30 tys. zł) oraz będzie przysługiwało przez 

cztery lata. 

 Ze zwolnienia skorzysta osoba, która co najmniej trzy lata 

mieszkała i pracowała za granicą, a teraz przeniesie swoją 

rezydencję do Polski.

 Zerowy PIT będzie przysługiwać nie tylko polskim obywatelom 

wracającym do kraju, ale też cudzoziemcom zmieniającym 

rezydencję podatkową. 

 https://www.podatki.gov.pl/media/7557/polski_lad_przewodnik_

ulga_na_powrot.pdf



Ulga na powrót 

 Zwolnienie będzie miało zastosowanie do podatników, którzy 

przeniosą miejsce zamieszkania do Polski po 31 grudnia 

2021 r. i tylko do przychodów (dochodów) uzyskanych od 

1 stycznia 2022 r.

 Z zerowego PIT skorzystają zarówno pracownicy, 

przedsiębiorcy, jak i zleceniobiorcy. 

 Zwolnienie będzie przysługiwać tylko raz. 

 Jeżeli podatnik ponownie wyjedzie z Polski i znów wróci, to 

nie będzie mógł już po raz kolejny zastosować tego 

zwolnienia. 

 Jeżeli podatnikom będzie przysługiwało zwolnienie z więcej 

niż jednego tytułu, to kwota przychodów wolnych od podatku 

ze wszystkich źródeł nie będzie mogła przekroczyć 85 528 zł 

(plus kwota wolna 30 tys. zł). 



IPO

 Zwolnienie z opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji 

objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej 

(IPO) – dodany art. 21 ust. 1 pkt 105a ustawy PIT.

 Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

1) zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej 

oferty publicznej oraz 

2) odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:

a) dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym, albo 

b) wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu  (ASO).
 Zwolnienie dotyczy również dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych przez 

podatnika w drodze spadku, o ile spadkodawca objął lub nabył je w wyniku 

pierwszej oferty publicznej.

 Ze zwolnienia nie może skorzystać podatnik, jeżeli ze spółką, której akcje nabył w 

wyniku IPO był podmiotem powiązanym w okresie 2 lat poprzedzających dzień 

objęcia lub nabycia tych akcji. Analogiczny warunek dotyczy spadkodawcy 

podatnika. Powiązanie podatnika (spadkodawcy) ze spółką określa się zgodnie z 

art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy PIT.



Składki członkowskie

 Prawo odliczenia od dochodu składek 

członkowskich zapłaconych na rzecz związków 

zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w 

roku podatkowym kwoty 300 zł – dodany pkt 2c do 

art. 26 ust. 1 oraz ust. 7 pkt 5 ustawy PIT.



Ulga rehabilitacyjna

 Ulga rehabilitacyjna  - art. 26 ust. 7a ustawy PIT 

(dodany pkt 2a, 3a, 6a-6b, lit. d w punkcie 15, zmiana 

brzmienia punku 12-13).

 Możliwość odliczenia do 2280 zł rocznie wydatków 

poniesionych m.in. na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, 

chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne. 

 Będzie też można potrącić m.in. koszty najmu indywidualnego 

sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w 

rehabilitacji (a nie tylko zakupu), odpłatność za zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne, za pobyt i przejazdy opiekuna.

 Zmiany mają zastosowanie do dochodów (przychodów) 

uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r. (art. 70 ustawy 

zmieniającej).



Ulga rehabilitacyjna

Podstawa prawna: art. 26 ust. 7a pkt 2a, 3 i 3a updof -

zmiany mają zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

zakup, naprawa lub najem wyrobów 
medycznych oraz wyposażenia

najem indywidualnego sprzętu, 
urządzeń i narzędzi oraz wyposażenia

pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, 
chłonne majtki, podkłady, wkłady 
anatomiczne – max 2.280 zł



Ulga rehabilitacyjna

. 

odpłatność za zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne

odpłatny przewóz karetką i innymi 
środkami transportu

pobyt opiekuna i jego przejazd

Podstawa prawna: art. 26 ust. 7a pkt 6b, 13, 6a i 15 lit. 

d updof - zmiany mają zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.



Ulga rehabilitacyjna

Podstawa prawna: art. 26 ust. 7a pkt 12 updof –

zmiany mają zastosowanie do dochodów 

(przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Lek, o którym 

mowa w ustawie

Prawo 

farmaceutyczne



Ulga rehabilitacyjna

Podstawa prawna: art. 26 ust. 7e updof – zmiany mają zastosowanie 

do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Do limitu dochodu osoby niepełnosprawnej nie są 

wliczane alimenty na rzecz dzieci, o których mowa w 

art. 27ea updof oraz dodatkowe roczne świadczenie 

pieniężne dla emerytów i rencistów.



Na zabytki 

 Na zabytki – nowy art. 26hb ustawy PIT. 

 Podatnicy PIT (opodatkowani na zasadach ogólnych i 

podatkiem liniowym) oraz opłacający ryczałt od 

przychodów ewidencjonowanych będą mogli odjąć od 

podstawy obliczenia podatku wydatki na:

 wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej 

lub spółdzielni mieszkaniowej dla zabytkowego budynku 

mieszkalnego, wpisanego do rejestru zabytków lub 

znajdującego się w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji 

zabytków (maksymalnie 50 proc. wpłat),

 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków 

(maksymalnie 50 proc. poniesionych wydatków),



Na zabytki 

 odpłatne nabycie zabytku nieruchomego, wpisanego 

do rejestru zabytków lub udziału w zabytkowym budynku, 

pod warunkiem poniesienia przez podatnika na ten 

zabytek wydatku o charakterze remontowo-

konserwatorskim. 

W tym przypadku odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 

iloczynu kwoty 500 zł i liczby metrów kwadratowych 

powierzchni użytkowej zabytku, nie więcej jednak niż 500 

tys. zł na wszystkie wydatki poniesione z tego tytułu. 



Nielegalne zatrudnienie

 Wolne od podatku są przychody pracownika z 

tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu 

art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy oraz przychody pracownika w części, w jakiej 

pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom 

państwowym 

 Dodany art. 21 ust. pkt 151 ustawy PIT.



Nielegalne zatrudnienie

 Przychód pracownika zwolniony z PIT, zostanie przypisany 

do przychodów pracodawcy – dodany art. 14 ust. 2  pkt 20-

21, ust. 2j ustawy PIT. 

 Podatek od takich wynagrodzeń za pracownika zapłaci 

pracodawca. 

 Pracodawca będzie również w całości obciążony należnymi 

składkami ZUS oraz NFZ za część wynagrodzenia 

wypłacanego „pod stołem”. 

 Wynagrodzenie wypłacane „pod stołem” oraz opłacone za 

pracownika składki ZUS i NFZ nie będą kosztem 

podatkowym (dodany art. 23 ust. 1 pkt 55c i 55d ustawy PIT).



Nielegalne zatrudnienie

Czy nowe przepisy dotyczące zatrudniania na czarno i 

płacenia pod stołem mogą działać wstecz?

 Na podstawie przepisu przejściowego (art. 69 ust. 2 ustawy 

zmieniającej), w przypadku stwierdzenia, że nielegalne 

zatrudnienie lub płacenie pod stołem miało miejsce przed 

1 stycznia 2022 r., przychód pracownika otrzymywany w 

okresie pracy na czarno oraz część wynagrodzenia wypłacana 

pod stołem również będą zwolnione z podatku PIT na 

podstawie art. 21 ust. 1 pkt 151. 

 Zwolnienie to będzie miało zastosowanie w przypadkach, gdy 

przed 1 stycznia 2022 r. nie zostało wszczęte postępowanie w 

zakresie nielegalnego zatrudnienia lub ukrywania części 

wynagrodzenia.

 Oznacza to, że pracownicy nie będą musieli obawiać się, że w 

razie zawiadomienia właściwych organów o nieuczciwym 

pracodawcy, zmuszeni będą zapłacić zaległy podatek PIT.



Przychody z działalności gospodarczej

Poszerzenie katalogu przychodów z 

działalności gospodarczej.

Przychodem z działalności gospodarczej są:

 środki pieniężne otrzymane przez wspólnika 

spółki niebędącej osobą prawną z tytułu 

zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej 

spółce, odpowiednio stosuje się ust. 3 pkt 11

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 16a updof



Przychody z działalności gospodarczej

Przychodem z działalności gospodarczej są:

 przychody z odpłatnego zbycia składników majątku 

otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą 

prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub 

zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, z 

wyjątkiem składników majątku stanowiących udziały (akcje), 

papiery wartościowe, tytuły uczestnictwa w funduszach 

kapitałowych, pochodne instrumenty finansowe oraz 

składników majątku, w wyniku otrzymania których 

Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania 

dochodów z ich odpłatnego zbycia

Podstawa prawna: art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b, ust. 3 pkt 12 lit. b updof



Przychody z działalności gospodarczej

Przychodem z działalności gospodarczej są:

 przychody z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych

wykorzystywanych wcześniej na podstawie 

leasingu operacyjnego, nawet jeśli zostały 

wycofane z działalności, a między pierwszym 

dniem miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym składniki te zostały wycofane z 

działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie 

upłynęło 6 lat

Podstawa prawna: art. 10 ust. 2 pkt 4, art. 14 ust. 2 pkt 19 updof

Uwaga! Przepis ma zastosowanie do składników majątku nabytych po 

dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 51 ustawy zmieniającej).



Przychody z działalności gospodarczej

Poszerzenie katalogu przychodów niestanowiących 

przychodów z działalności gospodarczej

Do przychodów nie zalicza się:

 środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki 

niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w 

części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez 

wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, 

pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w spółce i 

wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, o ile 

wcześniej nie pomniejszyły przychodu do opodatkowania, 

o którym mowa w ust. 2 pkt 16a

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 14 ust. 3 pkt 11 updof



Przychody z działalności gospodarczej

Do przychodów nie zalicza się:

pobranych zaliczek na podatek dochodowy i 

zryczałtowanego podatku dochodowego, które 

– w związku z korzystaniem przez podatnika z 

ulgi B+R - nie zostały przekazane na rachunek 

urzędu skarbowego na podstawie art. 26eb ust. 1

Podstawa prawna: art. 14 ust. 3 pkt 13 updof



 Ryczałt dla inwestorów – dodany nowy rozdział 6b –

art. 30j-30p ustawy PIT. 

 Majętni Polacy, którzy przeniosą do kraju swoją 

rezydencję podatkową, będą mogli płacić 200 tys. zł 

ryczałtu od dochodów zagranicznych, z wyjątkiem CFC.

 Do końca stycznia po roku, w którym przeniesiono 

rezydencję – oświadczenie o wyborze tego ryczałtu.

 Warunkiem będzie ponoszenie wydatków na wzrost 

gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę 

dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury 

fizycznej, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł 

rocznie.

Ryczałt dla inwestorów



Ryczałt dla inwestorów

Ryczałt dla podatnika: 200.000 zł

Wydatki: 100.000 zł

Ryczałt dla członka rodziny: 100.000 zł

Stosowanie: 10 lat, chyba, że utrata prawa do 

opodatkowania ryczałtem

Podstawa prawna: art. 30j - 30p updof



 Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie 

wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od 

podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub 

miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których 

mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera zaliczki bez 

stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej 

od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

otrzymał wniosek.

 Podstawa prawna art. 32 ust.1f updof - zmiana brzmienia

Miesięczne kup



 Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o 

niepobieranie zaliczek, o których mowa w ust. 1, płatnik nie pobiera 

zaliczek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym otrzymał wniosek. 

 Prawo do złożenia wniosku przysługuje podatnikowi, którego 

roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej 

podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym 

przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz 

który nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi 

od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z 

uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3, lub 

są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3. 

 Wniosek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, podatnik składa 

odrębnie dla każdego roku podatkowego

 Podstawa prawna - dodany art. 41 ust. 1c updof

Precyzyjne ustalenie problemu podatnika poprzez zadawanie pytań 
doprecyzowujących Przychody w kwocie wolnej



Właściwy urząd skarbowy 

 Właściwy urząd skarbowy do złożenia zeznania 

za 2021 – zmiana art. 45 ust. 1b ustawy PIT (art. 

55 ustawy o zmianie PIT i CIT oraz innych ustaw).

 Właściwy jest urząd skarbowy, przy pomocy 

którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy 

według miejsca zamieszkania podatnika w dniu 

składania zeznania wykonuje swoje zadania.



Ryczałt ewidencjonowany
i karta podatkowa



Najem

 Najem – art. 9 i 12 ustawy o ryczałcie, art. 71 ust. 1 ustawy o 

zmianie PIT i CIT oraz innych ustaw.

 Podatnicy w 2022 r. będą mogli jeszcze stosować 

dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego.

 Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, że przychody z 

najmu, podnajmu, dzierżawy będą opodatkowane wyłącznie 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą 

uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. 

 Wskutek tego w rozliczeniach z fiskusem nie będzie można 

uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od 

najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w 

wysokości 8,5 proc. i od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. 

zł rocznie 12,5 proc. 



Najem

 Najem – art. 9 i 12 ustawy o ryczałcie, art. 71 ust. 1 ustawy o 

zmianie PIT i CIT oraz innych ustaw .

 Podatnicy w 2022 r. będą mogli jeszcze stosować 

dotychczasowe zasady opodatkowania najmu prywatnego.

 Dopiero od 2023 r. wejdzie w życie zasada, że przychody z 

najmu, podnajmu, dzierżawy będą opodatkowane wyłącznie 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą 

uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. 

 Wskutek tego w rozliczeniach z fiskusem nie będzie można 

uwzględniać poniesionych kosztów, a od kwoty otrzymanej od 

najemcy (dzierżawcy) trzeba będzie odprowadzić podatek w 

wysokości 8,5 proc. i od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. 

zł rocznie 12,5 proc. 



Najem prywatny

Dochody osiągane przez podatników ze źródła 

określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof są 

opodatkowane wyłącznie w formie ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna: uchylenie art. 8 ust. 3-6 i 8, zmiana brzmienia art. 9a 

ust. 6 updof, art. 71 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej

możliwość wyboru 

w 2022 roku zasad 

obowiązujących 

do końca 2021 

roku

Czy na pewno???



Najem prywatny

• Czy na podstawie art. 71 ust. 1 

podatnicy rozpoczynający 

uzyskiwanie przychodów z najmu 

mogą w 2022 r. wybrać skalę?

Kwestia wyjaśniana 

• Czy na podstawie art. 71 ust. 1 

podatnicy opodatkowani w 2021 r. 

ryczałtem mogą w 2022 r. wybrać 

skalę?

Kwestia wyjaśniana 

• Jak w 2022 r. wybrać 

opodatkowanie wg skali 

podatkowej?

Kwestia wyjaśniana 



Najem prywatny

Oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu 

osiągniętego z najmu przez jednego z małżonków 

złożone do końca 2021 r. na podstawie art. 8 ust. 4 

updof stają się oświadczeniami złożonymi na 

podstawie art. 12 ust. 7 ustawy o zryczałtowanym 

podatku dochodowym.

Podstawa prawna: art. 50 ustawy zmieniającej



Zmiany w ryczałcie

 Zmiana definicji wolnego zawodu

 Obniżone stawki ryczałtu

 Zawody medyczne (PKWiU dział 86) => 14%

 Zawody techniczne (architekt, inżynier) => 14%

 Świadczenie usług w obszarze IT (informatycy, 

programiści) – z 15% do 12%

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1 pkt 11, art. 12 uzpdof



Prawo do karty podatkowej

 Prawo do karty podatkowej – art. 65 ustawy o zmianie PIT 

i CIT oraz innych ustaw.

 Prawo do karty będą mieli tylko podatnicy, którzy w ten 

sposób rozliczają się z fiskusem w 2021 r. 

 To oznacza, że tej formy opodatkowania nie będą mogły 

wybrać osoby, które w 2021 r. rozliczają się w inny sposób 

(nikt nowy nie może złożyć wniosku o kartę w 2022 r.).

 Jeżeli ktoś zrezygnuje z karty - później już nie będzie mógł 

wrócić do tej formy opodatkowania.

 Lekarze na kontraktach – zmiana art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b 

ustawy o ryczałcie.

 Lekarze na kontraktach w ogóle nie będą mogli korzystać z 

karty, niezależnie od tego, czy obecnie rozliczają się w tej 

formie, czy nie. 



Karta podatkowa

Zawody medyczne

W ślad za zmianą definicji wolnego zawodu 

zmieniono tytuł VIII i IX części tabeli.

VIII. Świadczenie usług w zakresie ochrony 

zdrowia ludzkiego

IX. Świadczenie usług weterynaryjnych

Uwaga! Dodano pkt 3 pod VIII cz. tabeli i pkt 5 

pod IX cz. tabeli: Stawki nie dotyczą działalności 

wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz 

jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej albo na rzecz osób 

fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie 

pozarolniczej działalności gospodarczej.



Karta podatkowa

Wniosek o kartę

 brak możliwości złożenia wniosku o 

zastosowanie opodatkowania w formie 

karty podatkowej w 2022 r.,

 wnioski o zastosowanie opodatkowania w 

formie karty podatkowej, uwzględnione w 

decyzji ustalającej wysokość podatku 

dochodowego w formie karty podatkowej za 

2021 r. zachowują moc po dniu 

poprzedzającym wejście w życie ustawy 

zmieniającej.

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 25 ust. 1 pkt 1 uzpdof, art. 65 ustawy zmieniającej



Karta podatkowa

Działalność małżonka na podatku liniowym

Opodatkowania w formie karty podatkowej nie 

stosuje się do podatnika, którego małżonek 

prowadzi działalność w tym samym zakresie, z której 

przychody (dochody) podlegają odrębnemu 

opodatkowaniu:

• na ogólnych zasadach,

• podatkiem liniowym,

• ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podstawa prawna: zmiana brzmienia art. 25 ust. 1 pkt 1 uzpdof, 

art. 65 ustawy zmieniającej



Zmiany PIT i CIT



PSI 

 Polska Strefa Inwestycji – zmiana brzmienia 

zwolnienia – art. 21 ust. 1 pkt 63b PIT i art. 17 ust. 

1 pkt 34a CIT.

 Zwolniony będzie wyłącznie dochód z  „realizacji 

nowej inwestycji”.

 Zmiana dotknie w szczególności przedsiębiorców, 

którzy w PSI dokonują np. rozbudowy zakładów 

produkcyjnych.

 Odpowiedź na interpelację poselską nr 27161



Amortyzacja

 Zakaz amortyzowania budynków i lokali 

mieszkalnych wykorzystywanych w 

działalności gospodarczej (nie tylko związanej z 

najmem) – art. 22c pkt 2 ustawy PIT, art. 16c pkt 

2a ustawy CIT, art. 71 ust. 2 ustawy o zmianie PIT 

i CIT oraz innych ustaw.

 Nie dotyczy to budynków i lokali mieszkalnych 

nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r. 

 Będzie je można amortyzować jeszcze przez rok 

(czyli do końca 2022 r.). 



Amortyzacja 

 Amortyzacja – art. 71 ust. 2 ustawy zmieniającej.

 Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i 

podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych 

mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać 

do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne 

od środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych będących odpowiednio budynkami 

mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi 

odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym 

prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu 

jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych 

lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.



JPK księgi

 JPK księgi od 2023 r. – dodany art. 24a ust. 1a 

ustawy PIT, art. 9 ust. 1c ustawy CIT, art. 66 

ustawy o zmianie PIT i CIT oraz innych ustaw.

 Po zakończeniu każdego roku podatkowego 

podatnicy przesyłać będą do urzędu skarbowego 

ustrukturyzowane księgi i ewidencje. 

 Przedsiębiorcy niebędący podatnikami CIT będą 

to robić także co miesiąc lub kwartał, przy czym 

minister finansów będzie mógł ich z tego 

obowiązku zwolnić (w rozporządzeniu). 



Pakiet innowacyjny

System preferencji wspierających innowacje i 

proces produkcyjny. 

Obejmuje ulgi: 

 badawczo-rozwojową (B+R),

 IP Box, która ma działać symultanicznie z ulgą 

B+R,

 na prototyp,

 na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, czyli 

specjalistów o kluczowych umiejętnościach i 

kompetencjach,

 na robotyzację, która ułatwi otwarcie linii 

produkcyjnej. 



B+R i IP BOX

B+R i IP Box – art. 26e ust. 7-9 ustawy PIT, art. 18d ustawy 

CIT.

 W ramach istniejącej już ulgi B+R wszyscy podatnicy 

będą mogli odliczać 200 proc. kosztów pracowniczych. 

 Centra badawczo-rozwojowe będą mogły zaliczać do 

kosztów 200 proc. wydatków kwalifikowanych. Będzie 

to dotyczyć również kosztów: uzyskania i utrzymania 

patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z 

rejestracji wzoru przemysłowego (w 2021 r. można 

odliczyć 100 proc.). 

 Podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP i 

płacący od nich podatek według 5- procentowej stawki 

(ulga IP Box) będą mogli jednocześnie korzystać z ulgi 

B+R. 



Ulga na innowacyjnych pracowników – art. 26eb 

ustawy PIT, art. 18db ustawy CIT.

 Będą mogli po nią sięgnąć podatnicy, którzy nie 

mogą w pełni skorzystać z ulgi B+R. 

 Kwotę podatku wynikającą z ulgi B+R będą mogli 

wykorzystać na zapłatę zaliczek na podatek od 

wynagrodzeń innowacyjnych pracowników.

Na innowacyjnych pracowników



Na prototyp – art. 26ga ustawy PIT, art. 18ea ustawy 

CIT.

 Ulga będzie dotyczyć produkcji próbnej nowego 

produktu lub wprowadzenia go na rynek, jeżeli 

powstał on w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

 Koszty będą potrącane od podstawy 

opodatkowania (jak przy uldze B+R), a wartość 

odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30 proc. 

poniesionych kosztów, nie więcej niż 10 proc. 

dochodu.

Na prototyp



Na robotyzację

Na robotyzację – art. 52jb ustawy PIT, art. 38eb ustawy 
CIT. 

 Podatnicy prowadzący działalność przemysłową 
(produkcyjną) będą mogli odliczyć od dochodu część 
kosztów związanych z inwestycjami na robotyzację, 
czyli na automatyzację stanowisk pracy. 

 Ulga będzie dotyczyła zarówno zakupu, jak i leasingu 
nowych robotów przemysłowych. 

 Podatnicy będą mogli potrącić dodatkowo 50 proc. 
kosztów poniesionych na robotyzację w latach 2022-
2026. 



 Na ekspansję – art. 26gb ustawy PIT, art. 18eb ustawy 

CIT.

 Będzie można po raz drugi odliczyć 100 proc. kosztów 

poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży zarówno na 

polskim, jak i na zagranicznych rynkach zbytu (np. z tytułu 

uczestnictwa w targach, działań promocyjno-

informacyjnych). 

Maksymalnie w ramach nowej ulgi będzie można 

odjąć 1 mln zł rocznie.

Warunkiem będzie wzrost przychodów ze sprzedaży 

produktów w okresie dwóch następujących po sobie lat 

podatkowych, począwszy od roku, w którym poniesione 

zostaną pierwsze wydatki podlegające odliczeniu. 

Na ekspansję



 Na działalność sponsoringową – nowy art. 26ha ustawy 

PIT, art. 18ee ustawy CIT. 

 Nowa preferencja będzie przysługiwać inwestorom 

wspierającym działalność: sportową, kulturalną i naukową. 

 Odliczą oni od podstawy obliczenia podatku dodatkowo 50 

proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, 

kulturalną, szkolnictwo wyższe i naukę. 

 Chodzi m.in. o koszty: sprzętu sportowego kupionego dla 

klubów, stypendia sportowe i naukowe, opłaty związane z 

kształceniem zatrudnionych pracowników, wynagrodzenia 

studentów na praktykach w zakładach pracy.

Na działalność sponsoringową



CFC

 Zmiany w zakresie opodatkowania tzw. zagranicznych 

jednostek kontrolowanych (z ang. CFC) – zmiana 

brzmienia art. 30f ustawy PIT, art. 24a ustawy CIT.

 Za CFC uznaje się również podmiot, w którym polski 

podatnik:

 posiada ponad 50 proc. udziałów w kapitale lub

 ponad 50 proc. praw głosu w zarządzaniu jednostką. 

 Rozszerzenie katalogu przychodów pasywnych – jeśli 

będą stanowiły 33 proc. wszystkich przychodów podmiot 

będzie uznany za CFC.

 Przy spełnieniu określonych warunków podatek będzie 

wynosił 8 proc. Wartości aktywów zagranicznej jednostki 

(fundacji, spółki).



Ulga na terminal

 Ulga na terminal – art. 26hd ustawy PIT, art. 18ef ustawy 

CIT.

 Podatnicy PIT i CIT będą mogli dodatkowo odliczyć od 

podstawy opodatkowania wydatki na nabycie terminala 

płatniczego oraz związane z obsługą transakcji płatniczych 

przy użyciu terminala płatniczego w roku podatkowym i w 

następnym. 

 Ulga ta będzie przysługiwać wyłącznie na wydatki 

poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił 

możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem 

terminala, i na wydatki poniesione w roku bezpośrednio po 

nim następującym. 

 Rocznie będzie można odliczyć od podstawy obliczenia 

PIT lub CIT maksymalnie 1 tys. zł.



 Podatnicy, którzy zgodnie z ustawą o VAT są zwolnieni 

z obowiązku używania kas rejestrujących, odliczą 

maksymalnie 2,5 tys. zł rocznie. 

 Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika 

bezgotówkowego przez co najmniej siedem miesięcy 

w roku, to będzie miał podwójną ulgę, czyli będzie 

mógł odliczyć 200 proc. wydatków na nabycie i 

obsługę terminala maksymalnie 2 tys. zł rocznie. 

 Taki podatnik z ulgi będzie mógł korzystać nie dwa 

lata, ale tyle lat, ile lat utrzyma status podatnika 

bezgotówkowego.

Ulga na terminal



 Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu 

rezydencji przez przedsiębiorców wypłacających 

za granicę należności objęte podatkiem u źródła -

art. 41 ust. 9e ustawy PIT, art. 26 ust. 1n ustawy 

CIT.

Kopia certyfikatu



Abolicja podatkowa – art. 27-49, art. 82 ustawy z 

29.10.2021 r. o zmianie ustawy o PIT, CIT oraz innych.

W 2022 r. będzie można skorzystać z abolicji 

podatkowej. 

Chodzi o podatników PIT, CIT i ryczałtu 

ewidencjonowanego, którzy mają dochody wcześniej 

nieujawnione i nieopodatkowane, a także o tych, 

którzy zechcą się wycofać z podjętych wcześniej 

działań optymalizacyjnych (w tym o zasięgu 

transgranicznym) i uniknąć ciążącej na nich z tego 

powodu odpowiedzialności. 

Dotyczy również płatnika, który nie pobrał podatku 

nierezydentowi.

Abolicja podatkowa



Tzw. ryczałt przejściowy (8 proc. podstawy 

opodatkowania). 

Wniosek w okresie od 1 października 2022 r. do 31 

marca 2023 r. - 1 proc. opłata. 

Zapłata ryczałtu w terminie 30 dni po złożeniu 

wniosku.

Rada do Spraw Repatriacji Kapitału.

Przepisy art. 27–49 mają zastosowanie do 

dochodów osiągniętych do dnia 31 grudnia 2022 

r., nie później jednak niż do dnia złożenia wniosku, 

wynikających ze zdarzeń mających miejsce przed 

dniem 1 lipca 2021 r. (art. 82 ustawy zmieniającej).

Abolicja podatkowa



Zmiany CIT



 Estoński CIT – zmiana brzmienia  art. 7aa ustawy o CIT. 

 Będą mogły go wybrać nie tylko spółki kapitałowe, ale również 

komandytowe i komandytowo-akcyjne (o ile ich wspólnikami 

będą wyłącznie osoby fizyczne).

 W związku z tym zmieni się nazwa daniny z obecnego „ryczałtu 

od dochodów spółek kapitałowych" na „ryczałt od dochodów 

spółek".

 Wyeliminowany zostanie maksymalny limit przychodów 100 

mln zł, a dzięki temu również przepisy o 5-procentowym 

domiarze podatku w razie przekroczenia tego pułapu. 

 Nie trzeba też będzie ponosić nakładów inwestycyjnych. 

 Podatek zostanie obniżony - 10 proc. dla małych podatników 

i 20 proc. dla pozostałych, niezależne od poniesionych 

nakładów inwestycyjnych. 

Estoński CIT



 Minimalny podatek dochodowy – dodany art. 24ca ustawy o 

CIT. 

 Nową daninę zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które 

w roku podatkowym: poniosą stratę ze źródła przychodów 

innych niż z zysków kapitałowych, albo będą miały udział 

dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków 

kapitałowych nie większy niż 1 proc.

 Stawka nowego minimalnego podatku dochodowego ma wynosić 

10 proc. Podatek ten będzie pomniejszany o kwotę CIT 

należnego za ten sam rok. 

 Wpłaconą do urzędu skarbowego kwotę podatku minimalnego 

będzie można odliczyć od zapłaconego w Polsce CIT w trzech 

kolejnych latach podatkowych. 
 Z podatku zwolnione są: instytucje finansowe, spółki energetyczne, 

wydobywcze (wydobywające kopaliny węgiel, miedź), zajmujące się 

międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym (np. LOT), 

stosujące estoński CIT. 

Minimalny podatek dochodowy



 Usługi niematerialne - uchylony art. 15e ustawy o CIT, który 

limituje zaliczanie do kosztów uzyskania przychodu wydatków 

na usługi niematerialne.

 W zamian trzy nowe rozwiązania, które mogą efektywnie 

prowadzić do zbliżonych skutków: 

 podatek minimalny od przychodów (art. 24ca ustawy o 

CIT),

 podatek od przerzuconych dochodów (art. 24aa ustawy o 

CIT),

 całkowite wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 

tzw. ukrytych dywidend (art. 16 ust. 1 pkt 15b oraz ust. 1d-

e ustawy o CIT). To rozwiązanie zostało odroczone o rok -

wejdzie w życie od 2023 r. 

Usługi niematerialne



 Ulga na IPO - art. 18ed ustawy CIT, czyli ulga na dokonanie 

pierwszej oferty publicznej.

 Zgodnie z treścią art. 18ed ustawy CIT podatnik będzie mógł dokonać 

pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę 

stanowiącą:

 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty 

notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i 

publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,

 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na 

usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i 

finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu 

art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 

instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355), z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do 

obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu.

Ulga na IPO



 Ulga konsolidacyjna - dodany art. 18ec ustawy 

CIT.

 Podatnik CIT będący przedsiębiorcą uzyskującym 

przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, 

będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania 

ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT kwoty 

wydatków poniesionych na nabycie udziałów (akcji) w 

spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości 

dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez 

podatnika z przychodów innych niż przychody z 

zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł 

w roku podatkowym.

Ulga konsolidacyjna



 Odliczeniu podlega kwota faktycznie poniesionych 

w roku podatkowym wydatków i odliczenie takie 

podatnik może dokonać w zeznaniu składanym za 

rok podatkowy, w którym udziały (akcje) zostały 

nabyte.

 Uwaga: 

 Wydatki odliczone od podstawy opodatkowania 

zgodnie z art. 18ec ustawy CIT podlegają 

zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów 

zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie.

Ulga konsolidacyjna



 Opodatkowanie spółek holdingowych – dodany 

Rozdział 5b art. 24m -24p - ustawy CIT. 

Cel wprowadzenia

zapewnienie polskim przedsiębiorcom korzystnych 

warunków zakładania i kontroli grup holdingowych 

(akumulacja rodzimego kapitału), 

stworzenie warunków sprzyjających powrotowi polskich 

przedsiębiorców z zagranicy,

stworzenie dla inwestorów zagranicznych korzystnego 

środowiska do lokowania w PL spółek holdingowych –

wzrost kapitału obecnego w PL.

Polska Spółka Holdingowa 



 Przepisy o PSH są alternatywą dla przepisów o PGK.

 Mogą ją tworzyć spółki z o.o. i akcyjne.

 Pełne zwolnienie z podatku zysków ze zbycia udziałów 

lub akcji w spółkach zależnych, jeśli złoży oświadczenie 

do właściwego NUS na 5 dni przed zbyciem udziałów 

lub akcji w tych spółkach.

 W 95 proc. będą zwolnione dywidendy otrzymane od 

spółek zależnych – jeśli spółka holdingowa posiada 

przez minimum 1 rok co najmniej 10 proc. udziałów w 

innych spółkach i nie może być spółką tworzącą PGK.

 Wykluczone ze zwolnienia są: spółki giełdowe, działające w SSE 

oraz PSI (Polskiej Strefie Inwestycji).

 Spółki zależne od PSH nie mogą posiadać ponad 5 proc. udziałów 

lub akcji w kapitałach innych spółek.

Polska Spółka Holdingowa 



Dziękuję za uwagę

Alina Lipka


