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Celem tworzenia tego e-booka było przedstawienie skrótu
najważniejszych planowanych zmian od lipca 2022 roku, zgodnie z
projektem z dnia 24 marca 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - na
dzień udostępnienia e-booka, projekt jest opiniowany (część 2 ebooka).
Zdaję sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy już dzwonią i pytają
księgowych: to ile teraz będę płacić? albo: ile teraz zyskam? albo: To
znaczy, że ta forma opodatkowania już dla mnie nie jest korzystna?
Lista tych pytań jest znacznie dłuższa i oczywiście w pierwszej kolejności
należy podkreślić, że NIC jeszcze nie jest pewnego, ponieważ
proponowane zmiany, które tak “głośno” przedstawiane są w mediach
przez rząd - są dopiero na etapie opiniowania. Tym ebookiem chciałam
przybliżyć planowane zmiany by wiedzieć co jest przygotowywane,
zagłębiając się w szczegóły, a nie skupiając się głównie na hasłach,
które są publikowane i głoszone cały czas m.in. w programach
telewizyjnych: “Obniżka PIT z 17% na 12%”, “Likwidacja skomplikowanej ulgi
dla klasy średniej”, “Każdy TERAZ ZYSKA, a jak straci to I TAK ZYSKA”(!!!).
Po zagłębieniu się w przepisy i uzasadnienie do omówienia jest znacznie
więcej, z uwagi choćby na nowe obowiązki do których należy się
przygotować (mam na myśli np. płatników, którzy przy zawarciu
chociażby umowy o pracę będę zobowiązani poinformować pracownika
o możliwościach jakie dają mu przepisy - w niektórych przypadkach ta
lista ta weryfikacji i kalkulacji będzie długa- by wybrał najlepszą dla
siebie opcje. Świetnie to brzmi dla pracowników, zleceniobiorców
prawda? Co oznacza dla pracodawców? Zmiana w strukturze
organizacyjnej, dłuższy czas przy zawieraniu umów, przeszkolony
personel i wybrany do pełnienia takiej funkcji, w konsekwencji więcej
dokumentacji i kalkulowania.
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Dużo zmian, za dużo zamian - jak się odnaleźć?!

W związku z tym, że wokół tematu składki zdrowotnej nadal są
niejasności, dodatkowo w między czasie pojawił się projekt ustawy o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
niektórych innych ustaw (część 2 ebooka) i dodatkowo jeszcze mamy
komunikat, że Prezydent podpisał ustawę, która zmienia nam zasady
rozliczania składki zdrowotnej, ciężko się wielu osobom odnaleźć.
Dlatego też w części 1 tego ebooka, krótko przedstawiam czego dotyczą
kolejne już podpisane przez Prezydenta zmiany w składce zdrowotnej.
Jeśli masz mój e-book - Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022 roku - to
wejdź na swój panel na platformę www.ewelinaduleba.pl i w zakłdce:
Moje kursy, wybierz: e-book- Jak ustalić składkę zdrowotną 2022,
następnie pobierz plik: AKTUALIZACJA 05-04-2022, opracowałam tam w
sposób praktyczny dla Ciebie zmiany, które zostały ostatnio
wprowadzone. Jeśli się okaże, że Twój dostęp już wygasł, napisz do nas
na: biuro@ewelinaduleba.pl - przedstawimy Ci specjalną możliwość
przedłużenia dostępu do aktualizacji ebooka.

Dziękuję i zapraszam do lektury :)
Ewelina Dulęba
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Część 1 Zmiany w składce zdrowotnej w związku z ustawą z 9 lutego 2022
r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych
ustaw - podpisana przez Prezydenta 05-04-2022.

Prezydent, 05.04.2022 roku podpisał ustawę z 9 lutego 2022 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja dotyczy m.in. zmian w zasadach ustalania dochodu do
obliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców, który będzie
obliczany z uwzględnieniem różnic remanentowych. Rozstrzygnął się tym
samym problem dla firm, które kupiły towary jeszcze w 2021 r., a
sprzedadzą je np. dopiero w 2022 r. - będą uwzględniać wydatki na
zakupy przy obliczaniu składki zdrowotnej.
Jak czytamy w komunikacie na stronie Ministerstwa Finansów:
Znowelizowane przepisy doprecyzowują również dwie inne ważne
kwestie, z których wynika:

● po pierwsze, że przy ustalaniu dochodu dla celów obliczenia
składki zdrowotnej nie będzie uwzględniana większość
dochodów/przychodów wolnych od opodatkowania (z wyjątkiem
dochodów z realizacji nowej inwestycji lub uzyskanych na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej oraz przychodów objętych ulgą na
powrót, ulgą dla pracujących seniorów i rodzin 4+); ta zasada
będzie miała również zastosowanie przy opłacaniu składki
zdrowotnej przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych.

● po drugie, że dochód z odpłatnego zbycia środków trwałych nie
będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów
uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

Więcej na ten temat napisałam i przedstawiałam na przykładach w
aktualizacji do e-booka: e-book - Jak ustalić składkę zdrowotną w 2022
roku
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lub w Przestrzeni dla Księgowych: https://bit.ly/3LXTYLQ

Tytuł dodatku: Składka zdrowotna jeszcze NIE na równi z PIT – Dodatek do

Tygodnika 1_22

Część 2 Planowane zmiany zgodnie z projektem z dnia 24 marca 2022 r.
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz niektórych innych ustaw - na dzień udostępnienia e-booka, projekt
jest opiniowany.
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1. Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali
podatkowej

2. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od
podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art.
31b do ustawy PIT

3. Odliczenie od podstawy obliczenia podatku/zaliczenie w KUP
części składki zdrowotnej

4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – uchylenie ust. 2aa i ust.
4a-4c w art. 26 ustawy PIT

5. Likwidacja ulgi na zabytki – uchylenie art. 26hb ustawy PIT

6. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – art.
31c ustawy PIT

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

8. 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

9. Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu
rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
– art. 7 ustawy PIT

10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

11. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych
miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania
przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
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1. Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali
podatkowej

Nowa, niższa stawka podatkowa dotyczyć będzie każdego podatnika
uzyskującego dochody na skali podatkowej, bez względu na źródło
osiąganych przychodów, wysokość przysługujących kosztów uzyskania
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przychodu, fakt zatrudnienia u kilku pracodawców, czy też
równoczesnego pobierania emerytury. Z nowego rozwiązania
skorzystają również przedsiębiorcy prowadzący działalność
gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

NOWA Skala podatkowa przedstawiać będzie się następująco:

Bez zmiany pozostanie kwota wolna od podatku, która w tym roku
wynosi 30 000 zł. W wyniku obniżki podatku zmieni się jednak kwota
zmniejszająca podatek i wynosić będzie 3 600 zł. Co za tym idzie, inna
będzie również kwota zmniejszająca zaliczki na podatek dochodowy -
wyniesie 300 zł. (1/12 kwoty zmniejszającej podatek).

Zmianie nie ulegnie również granica pierwszego progu podatkowego,
która wynosi 120 000 zł.

Podatek od nadwyżki ponad kwotę 120 000 również pozostanie taki sam
czyli wynosić będzie 32%.
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Co zatem praktycznie daje podatnikom ta zmiana?

Niższe zobowiązanie podatkowe - stawka podatku dochodowego od
osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej wyniesie
bowiem 12% (obniżka z 17 %).

Faktyczny zysk dla podatnika uzyskującego dochody na tym poziomie
wyniesie zatem 4 500 zł.

Skąd ten wynik?

Podatek obliczony na podstawie obowiązujących przepisów:

120 000 zł. x 17% - 5100 = 15 300 zł.

Podatek obliczony po  planowanych zmianach:

120 000 zł. x 12% - 3600 = 10 800 zł.

Różnica: 4 500 zł.

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.

2. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od
podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art.
31b do ustawy PIT

Jak już wspomniałam zmianie ulegnie kwota wolna od podatku, a co za
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tym idzie kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek
dochodowy, która wynosić będzie 300 zł.

W obecnym stanie prawnym:

- zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty wolnej stosować może tylko
jeden płatnik na podstawie wniosku złożonego przez podatnika,
- podatnicy uzyskujący przychody z działalności wykonywanej
osobiście (np. z umów zlecenia, umów o dzieło) i z praw
majątkowych nie mają prawa do stosowania przy poborze zaliczki
na podatek kwoty wolnej. Z kwoty wolnej korzystają dopiero przy
składaniu rocznego zeznania podatkowego.

Jakie rozwiązania przewidział w tym zakresie ustawodawca?

1) podatnik zamiast jednego płatnika będzie mógł wskazać nawet trzech
płatników, którzy mogą zastosować kwotę zmniejszającą podatek. Ważne
jest, aby dokonać właściwego podziału, tak aby łączna kwota
pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników nie przekraczała w
miesiącu kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Podatnik
może zatem złożyć:

● oświadczenie do jednego z płatników o pomniejszenie o kwotę 1/12
kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 300 zł),

● oświadczenie do dwóch płatników o pomniejszenie o kwotę 1/24
kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 150 zł),

● oświadczenie do trzech płatników o pomniejszenie o kwotę 1/36
kwoty zmniejszającej podatek (po zmianie o 100 zł),

2) obowiązek zainicjowania złożenia przez zatrudnianego podatnika
wniosku (oświadczenia) o zasadach stosowania przez płatnika 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek oraz odliczania składki na ubezpieczenie
zdrowotne przy obliczaniu zaliczki na podatek spoczywał będzie na
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płatniku, który zawiera nowy stosunek zatrudnienia (np. stosunek pracy,
czy zlecenia, umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontrakt
menedżerski). Dotychczas taki obowiązek nie był sformułowany w
ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych.

3) umożliwienie stosowania kwoty wolnej od podatku wszystkim
płatnikom, po tym, jak otrzymają oni w tej sprawie wniosek
(oświadczenie) od podatnika (m. in. przychody z umów zlecenia i o dzieło,
przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z
pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, przychody z umów
o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy z kontraktów menadżerskich)

Pracodawcy zostaną zobowiązani do zapytania pracowników czy chcą
skorzystać z nowych rozwiązań dotyczących stosowania 1/12 kwoty
zmniejszającej zaliczkę na podatek i ewentualnego zaktualizowania
wcześniej złożonego oświadczenia PIT-2. Brak reakcji pracownika do 30
czerwca 2022 r. oznaczać będzie jego decyzję o pozostaniu na
dotychczasowych zasadach. Natomiast ewentualne nowe oświadczenie
pracownika w sprawie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej zaliczkę na
podatek będzie miało zastosowanie od dnia 1 lipca 2022 r.

3. Odliczenie od podstawy obliczenia podatku/zaliczenie w KUP
części składki zdrowotnej

Kto skorzysta z nowych rozwiązań?

- podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym (limit odliczenia/KUP
na 2022 to 8 700 zł)

- podatnicy, którzy opodatkowują przychody z działalności
gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

- ostatnia grupa: odliczenie 19% zapłaconej składki zdrowotnej od
karty podatkowej.
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Podatek liniowy - składka zdrowotna do odliczenia

Dla podatników rozliczających się na zasadach podatku liniowego
przewidziano mozliwość odliczenie od podstawy obliczenia podatku
(dochodu) lub zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z
działalności gospodarczej – zapłaconej przez podatnika składki na
ubezpieczenie zdrowotne związanej z działalnością opodatkowaną w tej
formie.

Wprowadzono jednak limit odliczenia - na 2022 rok wynosi on 8700 zł.

Wysokość limitu będzie podlegała corocznemu podwyższeniu. Limit
obliczony zostanie na bazie rocznej podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe ogłoszonej w roku poprzednim na
podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.).

Limit będzie stanowił kwotę stanowiącą 4,9% (stawka składki na
ubezpieczenie zdrowotne płaconych przez podatników opodatkowanych
podatkiem liniowym) z 30-krotności prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej (w 2022 r. 177 660
zł). Zatem na kwotę limitu składa się kwota obliczona wg wzoru 177 660 zł
x 4,9%. W roku 2022 r. kwota ta stanowi 8 705 zł, ale w przepisie
zaproponowane zostało zaokrąglanie kwoty przysługującego odliczenia
do pełnych stu złotych, czyli kwota ta wyniesie 8 700 zł.

Ile maksymalnie zyska podatnik na nowym rozwiązaniu?

8 700 zł x 19% = 1 653 zł.

Ryczałt - odliczenie składki zdrowotnej

W przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów
ewidencjonowanych 50% zapłaconych składek zdrowotnych będzie
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mogło być odliczane od przychodu, w tym także opłacanych w trakcie
roku podatkowego. Odliczeniu podlegać będą składki płacone w
związku z działalnością opodatkowaną w tej formie.

Ile zatem skorzysta na zmianie podatnik, który opodatkowuje przychody
z działalności ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Załóżmy, że podatnik świadczy usługi opodatkowane ryczałtem 8,5%.

Składkę zdrowotną opłaca na podstawie przychodów z roku
poprzedniego. Miesięczna składka wynosi 559,89 zł.

W miesiącu zyska więc (bez stosowania zaokrągleń) 23,80 zł.:

(559,89 x 50%) x 8,5% = 23,80 zł.

4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – uchylenie ust. 2aa i ust.
4a-4c w art. 26 ustawy PIT

Ulga dla klasy średniej jest rozwiązaniem, które od samego początku
budziło wiele pytań i wątpliwości. Możliwość skorzystania z niej mają
podatnicy uzyskujący przychody z umowy o pracę oraz z działalności
gospodarczej opodatkowanej wg skali podatkowej mieszczące się w
przedziale 68 412 zł - 133 692 zł. w skali roku.

Z uwagi na kontrowersje jakie budziła, skomplikowane algorytmy liczenia
i brak możliwości skorzystania z niej choćby przez emerytów czy
zleceniobiorców, ustawodawca postanowił ją zlikwidować, wprowadzając
jednocześnie rozwiązania, które mają zrekompensować jej likwidację.

5. Likwidacja ulgi na zabytki – uchylenie art. 26hb ustawy PIT

Likwidacja tej ulgi, zwanej także “Pałacyk+” to również odpowiedź na
głosy sprzeciwu społeczeństwa, które zwracało uwagę na fakt, że nie ma
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uzasadnienia dla odliczania od podstawy opodatkowania wydatków
ponoszonych przez zazwyczaj bardzo zamożnych podatników na zakup
i modernizację zabytkowych obiektów.

Projektowana ustawa zachowuje prawa nabyte do odliczenia wydatków
określonych w art. 26hb ustawy PIT do wydatków poniesionych do dnia
30 czerwca 2022 r.

6. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – art.
31c ustawy PIT

Podatnik, który będzie przewidywał, że uzyskane przez niego dochody
podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej nie przekroczą w roku
podatkowym kwoty wolnej od podatku, tj. 30 000 zł, będzie mógł
upoważnić swojego płatnika, poprzez sporządzony na piśmie wniosek,
do niepobierania w danym roku podatkowym zaliczek na podatek
dochodowy.

Podatnik będzie obowiązany niezwłocznie wycofać ten wniosek, jeżeli
stwierdzi, że wysokość tych dochodów przekroczy tę kwotę.

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

Jest to kolejne wycofanie się z zapisów które ustawodawca wprowadził
ustawą z dnia 29 października 2021 r. Wprowadzona została wtedy ulga
1 500 zł. dla osób samotnie wychowujących dzieci odliczana od podatku.

Miała ona zastąpić dotychczasową preferencję czyli możliwość
skorzystania przez osoby samotnie wychowujące dzieci z podwójnej
kwoty wolnej 30 000 zł.

Jak łatwo policzyć na dodatkowej kwocie wolnej podatnik zyskuje
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3 600 zł. (30 000 x 12%). Co w porównaniu z wprowadzoną wcześniej ulgą
1 500 zł. daje zysk roczny 2 100 zł.

Podatnicy po wejściu w życie ustawy będą mogli składać płatnikom
oświadczenie o zamiarze korzystania z preferencyjnego opodatkowania
dochodów, co pozwoli na realizowanie dodatkowej kwoty wolnej już w
trakcie roku.

8. 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

Projekt ustawy przewiduje zmianę kwoty kryterium dochodowego
pełnoletniego uczącego się dziecka, polegającą na:

- znacznym jej zwiększeniu,
- rezygnacji z 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.

W obecnym stanie prawnym limit dochodów dorosłych, uczących się
dzieci do 25 roku życia, uprawniający do korzystania z ulg wynosi
3 089 zł.

9. Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu
rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców
– art. 7 ustawy PIT
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W obecnym stanie prawnym rodzice zobowiązani są jako przedstawiciele
ustawowi do rozliczenia dochodów małoletnich dzieci (własnych i
przysposobionych). W tym celu składają w ich imieniu zeznanie roczne.
Obowiązek rozliczenia dotyczy dochodów:

- ze stosunku pracy,
- stypendiów,
- dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Pozostałe dochody dzieci doliczane są do dochodów rodziców.

Projekt ustawy przewiduje aby wszystkie dochody dziecka podlegające
opodatkowaniu wg skali podatkowej podlegały osobnemu rozliczeniu,
w związku z czym skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości
30000 zł. Zmieni się zatem sposób rozliczania rent małoletniego dziecka,
które będzie trzeba wykazać w osobnym zeznaniu rocznym podobnie
jak chociażby wspomniane już przychody ze stosunku pracy.

Obecne brzmienie art. 7 ust. 1 ustawy o PIT:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem
dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów
oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców,
chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze
źródeł przychodów dzieci.

Art. 7 ust. 1 ustawy o PIT po proponowanych zmianach:

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem
dochodów z ich pracy, rent, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów
oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców,
chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze
źródeł przychodów dzieci.
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10. 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 nazywane potocznie:

- 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)
- 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.

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

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaproponował aby 1 stycznia 2023 r.
zwolnienie 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.

Zmiana art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT

Projekt zmiany jest następstwem postulatu Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 wolne od podatku
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dochodowego są: świadczenia otrzymywane przez emerytów lub
rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy
stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem
pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej
w roku podatkowym kwoty 3000 zł.

Na skutek zmian zwolnieniem objęte zostaną ww. świadczenia
otrzymywane również przez osoby uzyskujące nauczycielskie
świadczenia kompensacyjne. Wskazany art. 21 ust. 1 pkt 38 otrzyma
zatem brzmienie:

Wolne od podatku dochodowego są:

świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby
pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, w związku z
łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym,
stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od
związków zawodowych – do wysokości nieprzekraczającej w roku
podatkowym kwoty 3000 zł;

11. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych
miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania
przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik może 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 art. 32 ust. 1f ustawy PIT:

Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o
pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art.
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21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o
których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, płatnik pobiera zaliczki bez
stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca
następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten
składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

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 :)
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