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Ulga dla klasy średniej - kto (nie)skorzysta?

Ulga dla klasy średniej - skorzystają z niej:

● pracownicy 
● przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową 

Przy obliczaniu ulgi uwzględniamy również przychody do których stosuje się 50-proc autorskie KUP

Ulga dla klasy średniej

● nie ma zastosowania do umów o dzieło i zleceń

4b.  Kwota ulgi dla pracowników lub 
podatników osiągających przychody z 
pozarolniczej działalności gospodarczej w 
wysokości określonej w ust. 4a jest 
stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku 
podatkowym przychodów obliczona zgodnie z 
ust. 4a wynosi co najmniej 68 412 zł 
(5701/msc) i nie przekracza kwoty 133 692 
zł.(11 141/msc)

(przychody ze pracy nakładczej i spółdzielczego 
stosunku pracy (które podlegają opodatkowaniu 
zgodnie z art. 27 ustawy)



ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ - UWAGA NA 
KOREKTY
● obliczana rocznie (w zeznaniu rocznym) lub miesięcznie 

(UWAGA! Jeśli jest ryzyko, że podatnik “wypadnie” z widełek lepiej nie rozliczać ulgi miesięcznie  - 

pracownicy wniosek o niestosowanie ulgi)



Kwota ulgi dla klasy średniej
4a.  Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru:

1) (A × 6,68% - 4566 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego 

kwoty 102 588 zł,
2) (A × (-7,35%) + 9829 zł) 1) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 

692 zł
- w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających 

opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej 

działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty 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.



Kwota ulgi dla klasy średniej
A - DOCHÓD NA CELE ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

PRZYCHODY  - KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI POMNIEJSZONE O ZAPŁACONE SKŁADKI 

SPOŁECZNE W DANYM ROKU PODATKOWYM



Przykład
(A x 6,68%) –  4 566 zł

0,17         

dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i 
nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

Dochód na cele ulgi dla klasy średniej wynosi:  75 000,00 zł

(75 000,00  x 6,68%) –  4 566 zł 

0,17         

= 2611,76 zł



Ulga dla klasy średniej  - wspólne rozliczenie 
małżonków

4c.   W przypadku wyboru przez małżonków sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 lub 

art. 6a, każdy z małżonków może odliczyć ulgę dla pracowników lub podatników osiągających 

przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej obliczoną według wzoru, o którym mowa w ust. 

4a, od połowy sumy łącznych przychodów uzyskanych przez małżonków w roku podatkowym 

obliczonej zgodnie z ust. 4a, przy czym przepisy ust. 4b i art. 6 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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