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  Nowa kwota wolna i próg podatkowy w PIT  
 

 

 

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, tzw. Polski Ład 

 

 podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł 

 podwyższenie progu podatkowego do 120 000 zł (art. 27 ust. 1) 

 

 

 

 

 likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku 

 

Podstawa obliczenia podatku   
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 
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     Ulga dla klasy średniej  
 

 

 wzór ulgi (art. 26 ust. 4a PIT) 

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 700 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, 

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł 

− gdzie A oznacza sumę przychodów ze stosunku pracy lub dochodów z działalności gospodarczej  

 dedykowana pracownikom na umowie o pracę oraz JDG na zasadach ogólnych 

 roczne przychody w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł  

 do przychodów nie wlicza się przychodów z innych tytułów niż umowa o pracę, tj. umów zleceń, o dzieło, 
emerytur, rent i innych 

Przykład  

Przychód 6 000 zł 

ZUS – 822,60 zł 

Składka zdr. 9% - 456,97 zł 

Ulga dla klasy średniej – (6000 x 6,68% - 
360,5) / 0,17 = 119,41 

Zaliczka na podatek 
6000 – 822,60 – 250 – 119,41 = 4 807,99 
4 808 x 17% - 425 = 392 
 
Netto 
6000 – 822,60 – 465,97 – 392 = 4 319,43 
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  Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej 

 
 składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi co do zasady 9% i nie podlega odliczeniu od PIT (art. 79 ust. 1 ZUS) 

 nowy tytuł ubezpieczenia - osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu 

pobierają wynagrodzenie (art. 66 ust. 1 pkt 35a ZUS) 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  

 zasady ogólne, podatek liniowy, IP Box - dochód z działalności gospodarczej, nie mniej niż minimalne 

wynagrodzenie obowiązujące 1 stycznia roku składkowego (!?) 

 karta podatkowa - minimalne wynagrodzenie  

 ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

− przychód poniżej 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia 

− przychód od 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia 

− przychód powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia  

 pozostałe osoby prowadzące pozarolniczą działalność (wspólnicy spółek, twórcy i artyści) – 100% przeciętnego 

wynagrodzenia – nie występuje roczna podstawa  
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  Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla działalności opodatkowanej w formie karty 
podatkowej jest minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – 3 010 zł 
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  Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*przy założeniu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. wyniesie 6 000 zł 

 

 możliwość określenia miesięcznej podstawy składki zdrowotnej na podstawie przychodów uzyskanych w 

poprzednim roku kalendarzowym (art. 81 ust. 2h ZUS) 

 w przypadku różnicy pomiędzy roczną a miesięczną podstawą opodatkowania dopłata do 20 marca, tj.  w terminie 

płatności składek za miesiąc, w którym upływa termin złożenia zaznania na ryczałcie (art. 81 ust. 2l ZUS) 

*** 

 zwrot nadpłaty - na wniosek wyłącznie w formie elektronicznej, pod warunkiem braku zaległości w składkach, 

odmowa w formie decyzji  (art. 81 ust. 2i ZUS) 

 płatność składki do 20. następnego miesiąca za dany miesiąc  
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   Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej 
 

 

 kilka tytułów do ubezpieczenia – podstawą wymiaru składek suma dochodów (wielokrotność składki)  

 pracownik może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, 
jeżeli: 

− jego wynagrodzenie nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 roku będzie to 
3010 zł) oraz 

− jego przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku oraz opłaca od tych przychodów 
podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 82 ust. 9b ZUS) 

 emeryt może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, 
jeżeli: 

− jego emerytura nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 
roku będzie to 3010 zł) oraz 

− przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury 
(od 1 marca 2021 roku jest to kwota 1250,88 zł) lub podatek opłacany jest w formie karty 
podatkowej (art. 82 ust. 8 ZUS) 
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      Pozostałe zmiany w PIT 

 wyższy limit stosowania 50% KUP dla twórców i artystów (art. 22 ust. 9a PIT) – podniesienie progu podatkowego 

do 120 000 zł  

 Niższe stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

− 12% dla IT 

− 14% w zakresie opieki zdrowotnej   

 likwidacja karty podatkowej dla nowy podatników  

 prawo do karty podatkowej utracą lekarze i weterynarze wykonujący swoją działalność na rzecz osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz na rzecz osób fizycznych dla potrzeb 

prowadzonej przez nie działalności gospodarczej 

 likwidacja preferencyjnego rozliczenia dla samotnych rodziców i wprowadzenie w to miejsce ulgi/ odliczenia 1 500 

zł  

 nowe zwolnienia w PIT -  art. 21 ust. 1 pkt 152-154 do kwoty 85 528 zł dla 

− rodziców z co najmniej czwórką dzieci 

− seniorów aktywnych zawodowo, którzy mimo ukończenia wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat 

mężczyźni) nie będą pobierać emerytury, renty rodzinnej ani uposażenia mundurowego lub sędziowskiego 

− osoby powracające z zagranicy 

dotyczy przychodów z umów o pracę, zlecenia, dzieło, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach 

ogólnych, podatkiem liniowym, ryczałtem. Zwolnienia nie kumulują się. Razem z kwotą wolną zwolnienie wyniesie 

w sumie 115 528 zł, a w przypadku rodziców co najmniej czwórką dzieci rozliczających się wspólnie - 231 056 zł. 
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     Zmiany w PIT cd. 
 

 rozliczenie wspólnie z małżonkiem także w roku, w którym zawarto związek małżeński (art. 6 ust. 2 
PIT) 

 używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych (art. 12 ust. 2a pkt 1 i 2) – wartość 
pieniężna nieodpłatnego świadczenia dla pracownika to: 

− 250 zł miesięcznie – dla samochodów o mocy silnika do 60 kW i samochodów elektrycznych  

− 400 zł miesięcznie – dla pozostałych  

 Zatrudnienie na czarno – nowe regulacje  

− wolne od PIT są przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia w części, w jakiej 
pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym 

− w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek 
ZUS, należne składki nie obciążają  ubezpieczonego (pracownika) i opłacane są w całości z 
własnych środków przez pracodawcę (art. 16 ust. 1e SUS) 

− przychodem pracodawcy będzie wartość pracy osoby zatrudnionej nielegalnie ustalona za każdy 
miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, w wysokości minimalnego 
wynagrodzenia 

− wynagrodzenie z tytułu nielegalnego zatrudnienia nie stanowi kosztów uzyskania przychodów dla 
pracodawcy 
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      Pozostałe zmiany w PIT 
 

 

 opodatkowanie najmu prywatnego wyłączenie w ramach ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych (art. 9a ust. 6 PIT) – od 2023 r. (art. 71) 

 likwidacja amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych (także w CIT) 

 sprzedaż poleasingowego auta bez podatku z majątku prywatnego po upływie 6 lat  
(art. 10 ust. 2 pkt 4 PIT) – przepis ma zastosowanie do składników nabytych (wykupionych) 
po 31 grudnia 2021 r.  

 odliczenie od podstawy opodatkowania składek członkowskich na rzecz związku zawodowego  
do kwoty 300 zł 
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      Estoński CIT – zmiany 

 
 ryczałt od przychodów spółek - nowoczesny, prosty i oszczędny sposób opodatkowania, pozwala zminimalizować 

rozliczenia z urzędem skarbowym oraz prowadzoną księgowość 

 moment opodatkowania powiązany z wypłatą zysku ze spółki  

 możliwość decydowania o momencie opodatkowania    

 całkowite opodatkowania (zysk + dywidenda) konkurencyjny wobec klasycznego CIT - dla małych podatników 20% - 
zamiast 26,29%, dla pozostałych podatników 25% - zamiast 34,39% 

 likwidacja obowiązku ponoszenia nakładów inwestycyjnych 

 likwidacja limitu przychodowego ograniczającego prawo do ryczałtu  

 umożliwienie stosowania ryczałtu także spółkom komandytowym, komandytowo-akcyjnym oraz prostym spółkom 
akcyjnym  

 obniżenie stawek podatku (10% i 20%) 

 wyższe odliczenie od dywidendy (70% i 90%) 

 brak opodatkowania nowym podatkiem minimalnym (art. 24ca CIT) 

 brak opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków  

 możliwość stosowania kwartalnego rozliczenia VAT dla spółek z przychodami do 4 mln zł (z VAT) 
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      Estoński CIT – zmiany 

 

 Dla kogo jest estoński CIT - spółki: akcyjne, z o.o., komandytowe, komandytowo – akcyjne, proste 
spółki akcyjne  
− tzw. przychody pasywne nie przekraczają 50% wszystkich przychodów spółki  
− zatrudnienie co najmniej 3 pracowników przez co najmniej 300 dni w roku  
− udziałowcami, akcjonariuszami, wspólnikami są wyłączeni osoby fizyczne  
− spółka nie posiada udziałów w innych spółkach  
− nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR  
− złożą wniosek o opodatkowanie ryczałtem  

 

 Z estońskiego CIT nie mogą korzystać 
− przedsiębiorstwa finansowe (na przykład banki, skok) 
− instytucje pożyczkowe  
− podatnicy prowadzący działalność w specjalnych strefach ekonomicznych  
− podatnicy postawienie w stan upadłości lub likwidacji 
− podatnicy utworzeni w wyniku połączenia lub podziału albo  

zostali podzieleni przez wydzielenia 
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      Estoński CIT – zmiany 

 

 

 Opodatkowanie innych form dystrybucji zysku 
– dochodu z tytułu podzielonego zysku lub przeznaczonego na pokrycie strat 
– dochodu z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych 
– wypłat tzw. ukrytych zysków 
– wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą 
– dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, gdy spółka będzie się reorganizować 

(dojdzie do połączenia, podziału, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego) 

 

 Preferencyjne opodatkowanie dywidendy wspólnika 
− pomniejszenie o 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika, w 

przypadku wypłaty ze spółki będącej małym podatnikiem  
− Pomniejszenie 70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika, w 

przypadku wypłaty ze spółki nie będącej małym podatnikiem  
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      Estoński CIT – zmiany 
 

Estoński CIT (mały podatnik) Klasyczny CIT (mały podatnik) 

Opodatkowanie spółki 

 Zysk do opodatkowania – 1 000 000  

 Estoński CIT (10%) – 100 000  

 

Opodatkowanie spółki 

 Zysk do opodatkowania – 1 000 000  

 Podatek CIT (9%) – 90 000 

 Zysk do wypłaty – 910 000 

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy 

 Wypłacony zysk – 1 000 0000 

 Podatek od dywidendy (19%) – 
190 000 

 Pomniejszenie podatku (90%) – 
90 000 

 Podatek od dywidendy po zmniejsz. 
– 100 000  

 Całkowity podatek – 200 000 (20%) 

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy 

 Wypłacony zysk – 910 000 

 Podatek od dywidendy (19%) – 
172 900 

 Całkowity podatek – 262 900 
(26,29%) 
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 Estoński CIT – zmiany 

Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik) 

Opodatkowanie spółki 

 Zysk do opodatkowania – 1 000 000  

 Estoński CIT (20%) – 200 000  

Opodatkowanie spółki 

 Zysk do opodatkowania – 1 000 000  

 Podatek CIT (19%) – 190 000 

 Zysk do wypłaty – 810 000 

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy 

 Wypłacony zysk – 1 000 0000 

 Podatek od dywidendy (19%) – 
190 000 

 Pomniejszenie podatku (70%) – 140 
000 

 Podatek od dywidendy po zmniejsz. 
– 50 000  

Całkowity podatek – 250 000 (25%) 

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy 

 Wypłacony zysk – 810 000 

 Podatek od dywidendy – 153 900 

Całkowity podatek – 343 900 (34,39%) 
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      Podatek minimalny CIT 

 
 wprowadzony do ustawy po zakończeniu konsultacji społecznych, na etapie prac w sejmie,  

w imię walki z międzynarodową optymalizacją podatkową  

 obejmie podatników CIT i grupy kapitałowe o niskiej rentowności – ponoszących stratę albo 

o udziale dochodu w przychodach poniżej 1% - wszystkich bez limitu przychodów  

 obliczenie straty lub udziału dochodu w przychodach bez kosztów inwestycji w środki trwałe 

 WYŁĄCZENIA   
− w pierwszych 3 latach prowadzenia działalności  

− przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 ustawy o CIT  
− w przypadku spadku przechodów o 30% rok do roku 

− prosta struktura właścicielska (wspólnikami wyłączenie osoby fizyczne) brak udziałów w innych 
spółkach czy funduszach  

− uzyskiwanie większości przychodów z transportu morskiego i lotniczego 

− uzyskiwanie przychodów z wydobycia kopalin, których ceny zależą od notowań na rynkach 
światowych  

 stawka podatku 10% podstawy opodatkowania  
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      Podatek minimalny CIT 
 

 Podstawa opodatkowania 

− 4 proc. przychodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe 

− wydatki z tytułu kosztów finansowania dłużnego poniesione na rzecz podmiotów powiązanych ponad limit 

podatkowy 

− podatek odroczony 

− koszty usług niematerialnych poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub 

podmiotów z rajów podatkowych ponad limit 

 Wysokość podatku - 0,4 proc. przychodów ze źródeł innych niż zyski kapitałowe i 10 proc. odpowiednio 

„nadmiarowych” kosztów finansowania dłużnego, „nadmiarowych” wydatków na usługi niematerialne,  

licencje i koszty przeniesienia niewypłacalności dłużnika oraz specyficznie określonej kwoty podatku odroczonego 

 Rozliczenie podatku  

− w zeznaniu podatkowym w terminie złożenia  

− pomniejszony o klasyczny CIT 

− odliczenie podatku minimalnego o CIT w kolejnych trzech latach podatkowych   
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      Nowe ulgi dla przedsiębiorców  

 
 

 Ulga na prototyp  

 Ulga na robotyzację  

 Ulga na ekspansję zagraniczną 

 Ulga na innowacyjnych pracowników   

 Rozszerzenie wsparcia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R)  
oraz możliwość łącznego stosowania ulg B+R i IP-Box 

 Ulga na IPO (pierwszą ofertę publiczną) 

 Ulga dla Venture Capital 

 Ulga konsolidacyjna  

 Ulga na zakup terminala płatniczego  
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Dziękuję za uwagę! 
 

Przemysław Pruszyński  

doradca podatkowy 

Ekspert Konfederacji Lewiatan  

ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl  

mailto:ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

