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Stan aktualny - składka zdrowotna



Stan aktualny - składka zdrowotna - ryczałt



Formy opodatkowania - stan aktualny



Skala podatkowa
● składka zdrowotna 9% od dochodu pomniejszonego o zapłacone składki społeczne niezaliczone do 

KUP(nie mniej niż 270,90 zł)
● stawki: 17% do 120 000,00 zł, powyżej 120 000,00 zł 32%

● kwota wolna od podatku 30 000,00 zł rocznie

● można odliczać KUP

● danina solidarnościowa powyżej 1 mln zł dochodów (4%)

● kpir do 2 mln euro, powyżej księgi rachunkowe

● możliwość odliczenia starty z działalności

● ULGI do rozliczenia (prorodzinna, wspólne rozliczanie z małżonkiem, IP BOX)

● odliczenia od dochodu: składki społeczne zapłacone, darowizny, ulga na internet, ulga dla 

krwiodawców, ulga rehabilitacyjna, wpłaty na IKZE, ulga termomodernizacyjna, ulga B+R)



Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
- wysokość składki zdrowotnej zależna od przychodu, 
- brak kwoty wolnej od podatku,
- brak daniny solidarnościowej,
- bez rozliczenia KUP,
- limit przychodów do 2 mln euro
- stawki podatku: zależne od rodzaju działalności
- uwaga na wykluczenia, np apteki
- brak: rozliczenia z małżonkiem, rozliczenia ulgi prorodzinnej, rozliczenia ulgi IP BOX, 
- możliwość rozliczenia strat z lat ubiegłych przy zmianie formy opodatkowania, odliczenia składek 

społecznych od przychodu zapłaconych, darowizn, ulg dla: krwiodawców, rehabilitacyjnej, internetowej, 
wpłaty na IKZE, termomodernizacyjnej)



Podatek liniowy
- wysokość składki zdrowotnej to 4,9% od dochodu 
- brak kwoty wolnej od podatku,
- danina solidarnościowa powyżej 1 mln zł dochodów (4%)

- możliwość rozliczenia KUP,
- stawka podatku: 19%
- brak: rozliczenia z małżonkiem, rozliczenia ulgi prorodzinnej,
- możliwość rozliczenia ulgi IP BOX, strat z lat ubiegłych, odliczenia składek społecznych od dochodu 

-zapłaconych, darowizn, ulg dla: wpłaty na IKZE, termomodernizacyjnej, ulga B+R)



KOREKTA POLSKIEGO ŁADU



24 marca br. premier Mateusz Morawiecki i wiceminister finansów Artur Soboń przedstawili projekt zmian 

podatkowych. Wśród jego najważniejszych rozwiązań znalazły się:

● Pozostawienie wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł) i wyższego progu podatkowego (120 tys. zł).
● Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc., 

● Rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej, przy zagwarantowaniu że zmiana będzie dla podatników 

korzystna lub neutralna.

● Limitowane odliczenie zapłaconych składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania przez 

przedsiębiorców na podatku liniowym (MAX 8700 zł w 2022 roku od dochodu), ryczałcie (50% 

zapłaconych składek zdrowotnych od przychodu)  i karcie podatkowej (19% zapłaconych składek 

zdrowotnych od podatku).



Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla 
podatników na skali podatkowej (Bez zmian – kwota 

wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł.)

● 12% PIT do kwoty 120 000,00 zł 
● powyżej 120 000,00 zł PIT wyniesie 32%
● Dla podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, 

pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców. 



Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika (uzyskującego dochody na 

skali), bez względu na źródło osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów 

uzyskania przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też równoczesnego pobierania 

emerytury. Z nowej, niższej stawki podatku skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.



NOWA Skala podatkowa

Utrzymanie kwoty wolnej na poziomie 30 000 zł oznacza 
nową kwotę zmniejszająca podatek, skoro obniżeniu ulega 
najniższa stawka podatkowa do 12%. Nowa kwota 
zmniejszająca podatek (przekładająca się na kwotę wolną od 
podatku w wysokości 30 000 zł) wynosi 3 600 zł (30 000z ł x 
12% = 3 600 zł)

kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na 
podatek wynosząca 300 zł (1/12 z kwoty 
zmniejszającej podatek 3 600 zł = 300 zł).



NOWA Skala podatkowa - od kiedy?

Niższy podatek będzie pobierany zaraz po wejściu w życie ustawy, już na 
etapie poboru zaliczek na podatek przy zastosowaniu 12% stawki. 

Natomiast ostateczny zysk tej zmiany będzie odczuwalny przy rozliczeniu 
podatku dochodowego, dodać i podkreślić należy, że już za rok bieżący.



Komunikat MF
Możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku 
roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to 
zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po 
zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku 
będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego. W ten sposób realizujemy postulat 
biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 
30 kwietnia.



Dziękuję za uwagę 

Ewelina Dulęba


