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SKALA PODATKOWA - PROGI PODATKOWE

Od 2022 r. do podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej 120 000 zł stawka podatku wynosi 17%. Od nadwyżki 
ponad tę kwotę, podatek oblicza się według stawki 32%.



KWOTA WOLNA OD PODATKU

Kwota wolna od podatku od 01-01-2022 została podwyższona do 
30 000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek od 01-01-2022 roku wynosi: 5 100 
zł. (5100 zł ÷ 17% = 30 000 zł),

Czy kwotę wolnę od podatku mogę odliczać już w trakcie roku przy 
obliczaniu zaliczek na podatek? TAK



Schemat obliczania zaliczki na podatek dochodowy - 
skala podatkowa

1. Przychód - koszty uzyskania przychodu = dochód.
2. Dochód - strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w danym 

roku podatkowym (o ile nie były zaliczane do kosztów ) = podstawa opodatkowania, którą należy 
zaokrąglić do pełnych złotych.

3. Podstawa opodatkowania * 17% (do 120 000 zł dochodu LUB 32% stawkę podatku powyżej 120 000 
dochodu) = podatek należny za cały rok

4. podatek należny za cały rok -  zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach - kwotę zmniejszającą 
podatek = kwota podatku za dany okres rozliczeniowy, którą należy zaokrąglić do pełnych złotych i 
wpłacić do urzędu skarbowego. 



Przykład

Jan Kowalski prowadzi JDG, opodatkowanie skalą podatkową (17%,32%).

Z działalności mamy następujące dane (podane narastająco od początku roku) w tym 
przykładzie Jan prowadzi działalność od grudnia 2021 nieprzerwanie. Zaliczkę obliczamy za luty 
2022 r.:

● przychód: 120 000,00 zł
● kup: 35 000,00 zł 
● składki społeczne zapłacone w 2022 roku: 263,59 zł (nie zaliczone do KUP, zus za 

grudzień zakładamy, że zapłacił w grudniu 2022 roku)
● zaliczka zapłacona za styczeń 2022: 0,00 zł

Ile wyniesie zaliczka na podatek za luty 2022?

W 2021 roku nie wystąpiła strata.



Przykład
1. 120 000,00 - 35 000,00 =85 000,00
2. 85 000,00  - 263,59 = 84 736,41 zł (84 736 zł)
3. 84 736,00 * 17% = 14 405,12 zł
4. 14 405,12  - 5 100,00 = 13 895,12 zł po zaokrągleniu 

podatek do zapłaty do US: 13 895,00 zł.



ZMIANY W SKŁADCE ZDROWOTNEJ



Od 1 stycznia 2022 roku składka zdrowotna nie podlega 
odliczeniu od podatku w żadnej wysokości. 



Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły nowe zasady ustalania podstawy wymiaru oraz 
składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależniona od tego w jaki sposób osoby 
prowadzące działalność ustalają podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podstawa wymiaru tej składki jest ustalana na innych zasadach w zależności od stosowanej przez przedsiębiorcę 
formy opodatkowania uzyskiwanych z działalności dochodów/przychodów. Inaczej zatem będzie ona ustalana dla 
przedsiębiorcy, który stosuje:

▪skalę podatkową

▪ podatek liniowy

▪ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, albo

▪ kartę podatkową.



 Zgodnie z ogólną zasadą stopa procentowa składki wynosi 9%, ale 
nowe przepisy wprowadzają zmianę w tym zakresie wobec osób 
prowadzących działalność gospodarczą, które opłacają podatek 
dochodowy w formie podatku liniowego. Dla tych osób stopa 
procentowa składki wynosi 4,9%.

WAŻNE! Miesięczna wysokość składki nie może być niższa niż kwota ustalona 
jako 9% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy składka jest niższa 
od tej kwoty należy podnieść składkę do tej wysokości wraz z podstawą 
wymiaru składek, którą podnosi się do minimalnego wynagrodzenia (w 2022 r. 
podstawa – 3.010 zł i składka 270,90 zł).



Jak ustalić miesięczną składkę zdrowotną skala 
podatkowa i podatek liniowy

Miesięczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu 
uzyskiwanego z działalności gospodarczej w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, za który opłacana jest składka. Nie może być jednak niższa od kwoty 
minimalnego wynagrodzenia. 



Jak ustalić miesięczny dochód na cele składki 
zdrowotnej?

a) dochód za pierwszy miesiąc jest ustalany jako różnica między osiągniętymi przychodami, a 
poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów w rozumieniu ustawy o PIT, 

b) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt a), jest pomniejszany o kwotę składek na 
ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe opłaconych w tym miesiącu, jeżeli nie 
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, 

c) dochód za kolejne miesiące ustala się jako różnicę między sumą przychodów, osiągniętych od 
początku roku i sumą kosztów uzyskania tych przychodów poniesionych od początku roku, w 
rozumieniu ustawy o PIT, 

d) dochód ustalony w sposób, o którym mowa w pkt c), jest pomniejszany o sumę dochodów 
ustalonych za miesiące poprzedzające i o różnicę między sumą składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zapłaconych od początku roku, a sumą składek 
odliczonych w poprzednich miesiącach; dochód nie jest pomniejszany o składki, które zostały 
zaliczone do kosztów uzyskania przychodów



UWAGA NA STYCZEŃ

Za styczeń 2022 r. składka zdrowotna naliczana jest na zasadach 
obowiązujących do 31 grudnia 2021 r. Czyli podstawę stanowi 75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 
czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dalej: przeciętne 
miesięczne wynagrodzenia w czwartym kwartale. Natomiast wysokość składki 
wynosi 9%.



Przykład

Przedsiębiorca prowadzi JDG, która jest opodatkowana wg skali podatkowej. .

W styczniu 2022 r. jej przychody wyniosły 5.000 zł, a w lutym 13.000 zł. Koszty poniesione: w styczniu 4.000 zł, w lutym 6.000 zł. 
Opłacone w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe zostały zaliczone kosztów 
uzyskania przychodów. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

• za styczeń – kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale,

• za luty – 3.010 zł, gdyż dochód ustalony za styczeń jest niższy od tej kwoty (5.000 zł – 4.000 zł = 1.000 zł),

• za marzec – dochód za luty, tj. 7.000 zł ustalonemu w następujący sposób - przychody za styczeń i luty minus

kosztów za te miesiące minus dochód za miesiąc poprzedni, czyli:

(5.000 zł + 13.000 zł) – (4.000 zł + 6.000 zł) – 1.000 zł = 7.000 zł.



Roczna podstawa wymiaru składki

Roczna podstawa wymiaru składki ustalana jest od dochodu rocznego uzyskiwanego 
z działalności gospodarczej ustalonego jako:

▪ różnica między osiągniętymi przychodami, w rozumieniu ustawy o PIT, a

▪ poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów, w rozumieniu ustawy o PIT,

▪ pomniejszony o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia 
emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodów

Roczna podstawa:
▪ ustalana jest za rok składkowy, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku 
następnego,
▪ nie może być niższa od iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu w danym roku 
i kwoty minimalnego wynagrodzenia.



Przykład
Jan Kowalski prowadzi działalność opodatkowaną w formie podatku liniowego od 1 sierpnia 2022 r. do 
31 grudnia 2022 r. W tym okresie uzyskał dochody z działalności gospodarczej w wysokości 21.000 zł.

Jego roczna podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty: 15.050 zł (iloczyn liczby miesięcy 
podlegania i minimalnego wynagrodzenia: 5 x 3.010 zł), a roczna składka nie może być niższa od 
kwoty: 1.354,50 zł  (9% x 15.050 zł).

Wysokość rocznej składki Pana Jana obliczonej od dochodu rocznego: 1.029 zł (4,9% x 21.000 zł).

Dlatego też, jego roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 15.050 zł, a 
roczna składka 1.354,50 zł. 



Składka zdrowotna a zawieszona działalność

WAŻNE! Ustalając roczny dochód nie uwzględnia się przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia 
wykonywania działalności gospodarczej, jak też poniesionych w tym okresie kosztów uzyskania w 
rozumieniu ustawy o PIT.

Przykład

Przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną w formie skali podatkowej od 1 sierpnia 2022 r. do 
31 grudnia 2022 r. W m-cach wrzesień i październik działalność była zawieszona. Roczna podstawa 
wymiaru składki zdrowotnej nie może być niższa od kwoty: 9.030 zł (iloczyn liczby miesięcy 
podlegania, bez IX i X 2022 r., i minimalnego wynagrodzenia: 3 x 3.010 zł), a roczna składka nie może 
być niższa od kwoty: 812,70 zł (9% x 9.030 zł).

Do wyliczenia dochodu nie uwzględnia się ewentualnych przychodów i dochodów oraz kosztów za 
m-ce IX i X 2022 r.



Zwrot składki zdrowotnej

▪ Po obliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek i ustaleniu, że składka zdrowotna 
została opłacona w kwocie wyższej niż składka obliczona od rocznej podstawy, płatnikowi 
przysługuje zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

▪ Zwrot następuje na wniosek złożony wyłącznie w formie elektronicznej poprzez PUE 
ZUS, o ile płatnik nie posiada zaległości na koncie.

▪ Płatnik może złożyć wniosek w terminie od 15 lutego do 31 maja danego roku (wnioski 
złożone po terminie nie będą rozpatrywane).



Limit transakcji gotówkowych B2B – od 01.01.2023

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością 
gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w 
każdym przypadku gdy:

• stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, oraz 

• jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, 
przekracza 8 000,00 zł 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach 
obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania 
transakcji.

UWAGA NA BRAK ZALICZENIA DO KUP 
WYDATKÓW OPŁACONYCH GOTÓWKĄ 
POWYŻEJ 8 TYŚ. ZŁ



Limit transakcji gotówkowych B2C – od 01.01.2022

Od 1 stycznia 2022 roku przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek 
ewidencjonować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, muszą 
umożliwić konsumentom zapłatę bez użycia gotówki, przy użyciu 
instrumentu płatniczego. Taką możliwość przedsiębiorca musi 
zapewnić w każdym miejscu, w którym wykonuje swoją 
działalność.



Limit transakcji gotówkowych B2C 

W dwóch przypadkach prawo do wyboru formy płatności przez konsument 
będzie jednak ograniczone:

● jeżeli umowa pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem jednoznacznie 
wskazuje obowiązek zapłaty w określonej formie (na przykład w formie 
bezgotówkowej na rachunek przedsiębiorcy) – w takiej sytuacji 
konsument musi zapłacić w sposób przewidziany w umowie

● jeżeli wartość transakcji przekracza 20 tys. zł – w takiej sytuacji, od 
stycznia 2023 roku, konsument musi zapłacić w formie bezgotówkowej.

SANKCJE!!! Pamiętaj! Jeśli w 2023 roku przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność 
gotówką na kwotę powyżej 20 tys. zł, to będzie ona stanowiła dodatkowy przychód z działalności 
gospodarczej. W konsekwencji zapłaci sankcję – dodatkowy podatek od płatności przyjętej 
gotówką na kwotę przekraczającą 20 tys. zł.



Ulga dla klasy średniej



Ulga dla klasy średniej polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest 
ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.

Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody z pracy na etacie 
(umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy 
stosunek pracy) oraz z działalności gospodarczej opodatkowane według 
skali podatkowej w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Ulga może być stosowana w trakcie roku – przy obliczaniu zaliczek na PIT.



Wzór ulgi dla klasy średniej

1) (A × 6,68% - 4.566 zł) ÷ 0,17 dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego 
102.588 zł

2) [A × (-7,35%) + 9.829 zł] ÷ 0,17 dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego 133.692 zł

Dochód (A)* w przypadku przedsiębiorcy przez A należy rozumieć uzyskane w ciągu roku przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu 
prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o 
których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i pkt 2a ustawy o PDOF.



Przykład
Jan Kowalski prowadzi JDG opodatkowaną według skali podatkowej. W 2022 roku uzyskał 
przychód z prowadzonej działalności w wysokości 160.000 zł, KUP w 2022 roku wyniosły: 
40.000 zł (składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorca nie zaliczył do KUP)

Dochód na potrzeby obliczenia ulgi dla klasy średniej (A) - wyniesie:

A = 160 000 zł - 40.000 zł = 120 000,00 zł

Ze względu na wysokość dochodów (przekraczającą 102.588 zł i nieprzekraczającą 133.692 zł), 
kwotę ulgi dla klasy średniej przedsiębiorca obliczy przy zastosowaniu wzoru:

[A × (-7,35%) + 9.829 zł] ÷ 0,17 dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego 133.692 zł

Ulga wyniesie:

[133.500 zł × (-7,35%) + 9.829 zł] ÷ 0,17 = 98,53 zł.



Rozliczenie ulgi na etapie zaliczek na podatek  - jest możliwe, ale 
uwaga na widełki. 

Ulga dla klasy średniej może być stosowana, jeżeli suma uzyskanych w 
roku podatkowym przychodów/dochodów wynosi co najmniej 68.412 zł i 
nie przekracza kwoty 133.692 zł.



Majątek prywatny wprowadzany do działalności 
- zmiany w wycenie

Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 updof (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 
2022 r.), za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, a jeżeli były 
używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej 
amortyzowane - cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej.



PIT: Sprzedaż samochodu wykupionego z 
leasingu do majątku prywatnego 

Wykup z leasingu do końca 2021 r., = sprzedaż, o ile nastąpi po upływie 6 
miesięcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu. 

Wykup z leasingu w 2022 r., to aby sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu, 
musi nastąpić po upływie 6 lat. 



PIT: Sprzedaż samochodu wykupionego z 
leasingu do majątku prywatnego 

Wykup z leasingu do końca 2021 r., = sprzedaż, o ile nastąpi po upływie 
6 miesięcy, nie będzie podlegała opodatkowaniu. 

Wykup z leasingu w 2022 r., to aby sprzedaż nie podlegała 
opodatkowaniu, musi nastąpić po upływie 6 lat. 

 Nowe przepisy mają zastosowanie do wykupionych z leasingu składników 
majątku (w tym samochodów) po dniu 31 grudnia 2021 r. To oznacza, że 
sprzedaż składników wykupionych z leasingu przed tą datą (tj. do końca 
2021 r.) nadal będzie rozliczana na dotychczasowych zasadach 
(obowiązujących do końca 2021 r.), tj. z zachowaniem 6 miesięcznego 
okresu będącego warunkiem wyłączenia z opodatkowania.



PIT: Sprzedaż samochodu wykupionego z 
leasingu do majątku prywatnego 

art. 10 ust. 2. Przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:(...)4)składników, o których mowa w art. 14 ust. 2 
pkt 19, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, i dniem ich odpłatnego 
zbycia nie upłynęło 6 lat.

Nowe rozwiązania mają zastosowanie do składników nabytych po 31 grudnia 2021 r. 



Dziękuję za uwagę

Już od 01-03-2022 roku pojawi się odświeżony kurs Samodzielny Księgowy w Księgowości 
Uproszczonej. Materiały nagrywałam od nowa (będę zapewne jeszcze je aktualizowała o kolejne 
prognozowane zmiany w ustalaniu składki zdrowotnej m.in. o uwzględnianie różnic remanentowych 
przy ustalaniu dochodu. Wraz z wejściem w życie zmian pojawią się komunikaty na stronie z kursem.

Zachęcam do otwarcia platformy od 01 marca i przerobienia jeszcze raz całego materiału z 
uwzględnieniem wszystkich zmian, które weszły w życie od 2022 roku.

Ewelina Dulęba 


