Wybrane zmiany wynikające ze zmian podatkowych
tzw. „Polskiego Ładu” wchodzące w życie od 01.01.2022r.
 Podwyżka kwoty wolnej od podatku
Kwota wolna od podatku wzrasta do 30.000 dla wszystkich podatników
rozliczających PIT według skali podatkowej, niezależnie od dochodów.
 Wyższy limit drugiego progu podatkowego
Drugi próg podatkowy podwyższono do 120.000, po przekroczeniu tego progu ma
zastosowanie 32% stawka PIT.
 Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku
Składka zdrowotna pozostanie bez zmian na poziomie 9%. Zmiana dotyczy braku
możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od obliczonej zaliczki na podatek
dochodowy.
 Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej
Ulga dla klasy średniej przysługuje osobom, których roczne przychody mieszczą się w
przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł, tj. od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie. Celem
wprowadzenia ulgi dla klasy średniej jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom
likwidacji prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku.
Przychód - to wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz dodatkowe korzyści materialne
otrzymane od pracodawcy (m.in. składka PPE, dofinansowanie pakietu medycznego). Uwaga
- do przychodów ze stosunku pracy nie zalicza się zasiłków wypłacanych ze środków
ZUS.
Ulga, zgodnie z przepisami, zostanie zastosowana przez pracodawcę już podczas naliczeń
miesięcznych wynagrodzenia. Jeżeli, na podstawie własnych szacunków, Pracownik chce
zrezygnować z naliczania ulgi miesięcznie, powinien złożyć oświadczenie na dany rok
podatkowy (druk do pobrania na portalu pracowniczym w zakładce „druki do pobrania”).
W ten sposób osoby, które nie mają pewności co do sumy ich przychodów rocznych mogą
zabezpieczyć się przed koniecznością ewentualnego zwrotu korzyści wynikających z
ulgi dla klasy średniej.
Ulgę dla klasy średniej można również samodzielnie rozliczyć w zeznaniu rocznym.
 Wprowadzenie zerowego PIT-u dla rodzin 4+
 Wprowadzenie zerowego PIT-u dla seniorów
 Więcej informacji na: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/

Podatek dochodowy PIT jest rozliczany rocznie, a wszystkie miesięczne
zaliczki na podatek naliczone i odprowadzone przez pracodawcę
uwzględniane będą w rozliczeniu rocznym.
W przypadku nadpłaty podatku zaliczek na podatek Pracownik
otrzyma zwrot nadpłaconego podatku, ale kiedy nastąpi niedopłata
będzie musiał wpłacić zaległą kwotę do Urzędu Skarbowego.

