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Skala podatkowa od 01-07-2022 
W stosunku do skali podatkowej obowiązującej do końca czerwca 2022 r. zmianie uległa:

• z 17% do 12% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej,

• z 5 100 zł do 3 600 zł kwota zmniejszająca podatek, która jest konsekwencją obniżenia do 12% stawki podatku (30 000 zł × 12% = 3 
600 zł),

• z 425 zł do 300 zł 1/12 kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, która jest 
konsekwencją zmiany kwoty zmniejszającej podatek (3 600 ÷ 12 = 300 zł).

Zmiany stosowane są już od zaliczek za czerwiec, albo za II kwartał 2022 r., które ustalamy i wpłacamy w lipcu - art. 25 ust. 2 ustawy 
nowelizującej.

- usunięcie ulgi dla klasy średniej od 01.07.2022 ale ze skutkiem od początku roku 2022 (US ustali hipotetyczny - obliczy PIT za 2022 
rok w ciągu 21 dni od dnia złożenia zeznania)



Skala podatkowa - co pozostaje bez zmian:
Utrzymane zostały takie elementy skali podatkowej jak:

• kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł,

• próg dochodowy na poziomie 120 000 zł, który w skali podatkowej wyznacza granicę pomiędzy stawką 12% 

a 32%,



Przykład 
150 000,00 przychód narastająco

65 000,00 KUP narastająco

85 000,00 zł dochód narastająco

Zaliczki od początku roku należne/zapłacone: 0,00 zł 

Zaliczka na PIT za 06/2022

(85 000,00 zł * 12%) - 3 600,00 zł = 10 200,00 zł - 3 600,00 zł =  6 600,00 zł



Podatek liniowy

Podatnicy, którzy opodatkowują dochody podatkiem liniowym, mogą alternatywnie:

• zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, albo

• odliczyć od dochodu,

– maksymalnie 8 700 zł rocznie zapłaconych w roku podatkowym składek na ubezpieczenie zdrowotne.



Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w roku podatkowym z tytułu 

pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym oraz za osoby współpracujące z 

podatnikiem opodatkowanym podatkiem liniowym. 

Podatnik nie może zatem rozliczyć w podatku liniowym składek zapłaconych z innego tytułu, np. z tytułu 

stosunku pracy.

Składka zdrowotna jest rozliczana w podatku liniowym w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na 

podatek dochodowy, zarówno w przypadku zaliczenia składki do kosztów uzyskania przychodów, jak i jej 

odliczenia od dochodu.



Przykład:

Dochód narastająco od 01-01-2022 do 30-06-2022 z JDG opodatkowanej liniowo wynosi: 150 000,00 zł

Składki zdrowotne zapłacone przez przedsiębiorcę od początku roku wynoszą: 5300,00 zł 

Przedsiębiorca ustalając zaliczkę za czerwiec w lipcu 2022 roku odliczył od dochodu kwotę zapłaconych 
składek zdrowotnych: 150 000,00 zł - 5 300,00 zł = 144 700,00 zł * 19% = 27 493,00 zł 

PRZED ZMIANĄ: 150 000,00 ZŁ *19%= 28 500,00 zł 

Oszczędność: 1007,00 zł (max 1653 zł czyli 8700*19%)



Zaliczki uproszczone
Z możliwości rozliczenia składki zdrowotnej w trakcie roku skorzystają również podatnicy opłacający zaliczki 

w sposób uproszczony. Zaliczki uproszczone są obliczane od dochodu wykazanego w latach poprzednich. 

Podatnicy przy obliczaniu zaliczek uproszczonych nie uwzględniają dochodu z roku bieżącego. Z tego względu 

podatnicy, którzy opłacają zaliczki uproszczone, mogą pomniejszyć te zaliczki o 19% składki na ubezpieczenie 

zdrowotne zapłaconej w danym miesiącu - Art. 44 ust. 6j ustawy PIT.

WAŻNE! Przy oBliczaniu składki zdrowotnej od zaliczki opłacanej w sposób 
uproszczony obowiązuje ten sam limit, który obowiązuje przy oBliczaniu 
składki zdrowotnej od dochodu, z tym że ten limit należy dostosować do 
odliczenia od podatku (zaliczki). Stąd podatnik opłacający zaliczki uproszczone 
w 2022 r. odliczy od tych zaliczek kwotę 1 653 zł, co odpowiada kwocie 8 700 zł 
odliczanej od dochodu (19% × 8 700 zł = 1 653 zł).



Zaliczki uproszczone
Przy obliczaniu składki zdrowotnej od zaliczki opłacanej w sposób uproszczony obowiązuje ten sam limit, 

który obowiązuje przy obliczaniu składki zdrowotnej od dochodu, z tym że ten limit należy dostosować do 

odliczenia od podatku (zaliczki). Stąd podatnik opłacający zaliczki uproszczone w 2022 r. odliczy od tych 

zaliczek kwotę 1 653 zł, co odpowiada kwocie 8 700 zł odliczanej od dochodu (19% × 8 700 zł = 1 653 zł).

Kwota 5 000 zł stanowi podstawę obliczenia obniżki zaliczki uproszczonej i obniża limit w kwocie 8 700 zł.

WAŻNE! Podatnicy opłacający zaliczki uproszczone nie muszą czekać do końca 
roku podatkowego, żeby rozliczyć składki zdrowotne zapłacone przed 
wejściem w życie przepisów dających możliwość ich rozliczenia w podatku 
dochodowym, czyli za miesiące od stycznia do czerwca 2022 r. Podatnicy ci, 
dokonując wpłaty zaliczki miesięcznej, mogą pomniejszyć wysokość tej wpłaty 
za miesiące od lipca do grudnia 2022 r. o kwotę stanowiącą 19% zapłaconych 
od stycznia do czerwca 2022 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne



Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

● Podatnicy opłacający ryczałt mogą pomniejszyć przychód z działalności gospodarczej o 50% 

zapłaconej składki zdrowotnej. W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych nie ma kwotowo określonego limitu składek podlegających odliczeniu od 

przychodów

● Odliczeniu podlega składka zapłacona w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną 

ryczałtem za siebie i za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym ryczałtem.

● Składki zdrowotne mogą być uwzględniane przy obliczaniu ryczałtu wpłacanego w trakcie roku 

podatkowego, tj. ryczałtu miesięcznego albo ryczałtu kwartalnego
Ważne! Przy obliczaniu ryczałtu miesięcznego lub kwartalnego, począwszy od 
ryczałtu należnego za czerwiec 2022 r. albo za drugi kwartał 2022 r., podatnicy 
mogą uwzględnić 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przed 
1 lipca 2022 r. To oznacza, że np. składkę zapłaconą za styczeń lub luty 2022 r. 
podatnik może rozliczyć w trakcie roku, a nie dopiero w zeznaniu rocznym.



Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - 
przykład 

Przedsiębiorca opodatkowuje swoje przychody ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Płaci 

miesięcznie składkę zdrowotną w wysokości 559,89 zł. W 2022 roku zapłacił łącznie: 2 239,56 (za grudzień 

2021 zapłacił składki w grudniu 2021) za styczeń 2022 zapłacił w lutym 2022, za luty w marcu 2022, za marzec 

w kwietniu, itd. (Ustalamy ryczałt za czerwiec - zatem bierzemy pod uwagę zapłacone składki) 

Przychód za czerwiec, pomniejszony o zapłacone składki na ub. społeczne: 35 000,00 zł (Ryczałt 8,5%) Ile 

wyniesie podatek?

35 000,00 zł - (2 239,56 *50%)= 35 000,00 zł - 1 119,78 zł = 33 880,22 *8,5% = 2 880,00 zł 



Karta podatkowa
● Podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej ustalony decyzją naczelnika 

urzędu skarbowego mogą pomniejszyć ten podatek o 19% zapłaconej składki zdrowotnej.

W 2022 r. to jest 19% z 270,90 zł = 51,47 zł (9% × 3 010 zł = 270,90 zł).

● Składki zdrowotne odliczone od karty podatkowej są rozliczane w deklaracji PIT‑16A składanej po 

upływie roku, w terminie do końca lutego następnego roku. 

Ważne!
Karta podatkowa wpłacana po wejściu w życie przepisów umożliwiających
odliczenie części zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne może być
pomniejszana o 19% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przed
ich wejściem w życie.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba 


