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Wybrane, planowane zmiany - o czym 
mówiliśmy ostatnio:

● 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.) 

● Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na 
podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

● Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
● Likwidacja ulgi na zabytki – uchylenie art. 26hb ustawy PIT
● Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – art. 31c ustawy PIT



Przywrócenie preferencji dla osób samotnie 
wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4g ustawy PIT

– przywrócenie osobom samotnie wychowującym dzieci prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem

– skorzystają oni dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł.

• Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Z uzasadnienia: “Po wejściu w życie ustawy, podatnicy będą mogli składać płatnikom oświadczenie o 
zamiarze korzystania z prefrencyjnego opodatkowania dochodów, co pozwoli na realizowanie 
dodatkowej kwoty wolnej już w trakcie roku”



Zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka 
warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby 
samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla 

rodzin 4+, czy z podatkowej ulgi na dzieci

Projektowana ustawa proponuje zmianę kwoty kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, 
polegającą na:

● znacznym jej zwiększeniu,
● rezygnacji w wpisywania stałej kwoty, którą każdorazowo ustawodawca będzie musiał zmieniać.

Zaproponowano, aby kwota ta wynosiła dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 
czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U z 2022 r. poz. 240), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. 
Od marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1 338,44 zł, zatem jej dwunastokrotność to kwota 16 061,28 zł.



Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu 
rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów 

rodziców – art. 7 ustawy PIT

Po zmianach wszystkie dochody dziecka podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej, w tym 

renty małoletniego dziecka, skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł.



Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

Ustawa PIT reguluje tzw. PIT-0, tj. zwolnienia przedmiotowe dotyczące określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 i pkt 
152–154 źródeł przychodów do kwoty przychodów wynoszącej 85 528 zł w skali roku podatkowego.

Są to ulgi potocznie nazywane: ulgą dla młodych (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT), ulgą na powrót (art. 21 ust. 1 
pkt 152 ustawy PIT), PIT-0 dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy PIT) i PIT-0 dla pracujących seniorów (art. 21 
ust. 1 pkt 154 ustawy PIT).

Projekt przewiduje poszerzenie tych zwolnień o nowy rodzaj przychodów, tj. o zasiłki macierzyńskie. Zmiana ta 
realizowana jest na skutek oczekiwań społecznych



Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

zwolnienie przedmiotowe PIT-0 dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy PIT

w obecnym stanie prawnym ulga przysługuje również w sytuacji, gdy podatnik pobierał już świadczenie emerytalne, 
natomiast postanowił powrócić na rynek pracy i zawiesił świadczenie emerytalne.

Natomiast w brzmieniu zaproponowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, od 1 stycznia 2023 r., zwolnienie będzie 
obejmowało wyłącznie te osoby, które mimo nabycia uprawnienia do świadczenia nigdy nie pobierały świadczenia 
emerytalnego. Zatem po zmianie z omawianego zwolnienia nie skorzystają osoby, które powróciły na rynek pracy „z 
emerytury (renty)”, również korzystające ze zwolnienia w 2022 r.



Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych 
miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania 

przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT

W obecnym stanie prawnym pracownik mógł złożyć wniosek o obliczanie zaliczek bez 

stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 

ustawy PIT (dotychczasowe brzmienie ust. 1f w art. 32 ustawy PIT). 

Zatem podatnik był na tej podstawie uprawniony do rezygnacji z korzystania z podstawowych 

miesięcznych kosztów uzyskania przychodów wynoszących 250 zł. Projektowana zmiana 

proponuje objęcie taką możliwością również kosztów określonych dla pracowników 

zamiejscowych, dojeżdżających do pracy z innej miejscowości (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT). 

Koszty te wynoszą miesięcznie 300 zł.



Dziękuję za uwagę :)
Już jutro o 8.00 ruszają zapisy na 
TRZECIA część bezpłatnego webinaru z 
rewolucyjnych zmian w nowym polskim 
ładzie - będziemy mówić o KOLEJNYCH 
zmianach w składce zdrowotnej. 

Ewelina Dulęba


