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Jakie zmiany czekają
Cię po 1 lipca 2022?



Rok 2022 przyniósł nam ogromną rewolucję 
podatkową. Od. wieeeelu lat jak z pewnością 

zauważyliście, nie było takiego zamieszania i tylu 
nowelizacji, które ciągle spotykały się z 

kolejnymi poprawkami. 
 

Ustawy były pisane w takim pośpiechu, że próba 
łatania dziur przyniosła jeszcze więcej szkód - 

dlatego TADAAAM... postanowiono napisać je na 
nowo. I takim oto sposobem 

22 kwietnia 2022 r. Rząd przyjął projekt zmian, 
które 14 czerwca podpisał nasz Prezydent. 

Wejdą one w życie od 1 lipca 2022 i "naprawią"
szkody, które przyniosła reforma Polskiego Ładu 

i sam Polski Ład.
Większość zmian, które obowiązywać będą od 1 

lipca dotyczyć będzie osób fizycznych, jednak 
znajdzie się kilka punktów - które dotyczą Ciebie 

- czyli Przedsiębiorcy. 
 
 

Wprowadzenie

Najważniejsze informacje czekają na
Ciebie w tym poradniku.



Poniżej lista zmian, które wejdą w życie od 1 lipca 2022 roku

Szybki przegląd NOWOŚCI. 

Obniżenie pierwszej stawki podatku z 17 do 12%1

Możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę 
podatkową

2

Wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej 
od dochodu/przychodu

3

Likwidacja ulgi dla klasy średniej4

Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku5

Zmiany w ryczałcie (nowy termin składania PIT, 
odliczenie ZUS od przychodu.

6

Kategoria inne (ulga na zabytki, zmiany 
porządkowe, , mechanizm przedłużenia poboru)

7

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8433952,polski-lad-2-0-od-1-lipca-2022-zmiany-pit-12-samotni-rodzice.html#5-mozliwosc-zmiany-formy-opodatkowania-na-skale-podatkowa
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8433952,polski-lad-2-0-od-1-lipca-2022-zmiany-pit-12-samotni-rodzice.html#5-mozliwosc-zmiany-formy-opodatkowania-na-skale-podatkowa


Poniżej lista zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku 
i zostają z nami.

Szybki przegląd ZMIAN 
UTRWALONYCH.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys.1

Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego2

Zmiana podstawy składki zdrowotnej (brak możliwości 
odliczania podstawy)

3

Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych4

Przeciwdziałanie szarej strefie5

Nowe stawki ryczałtu dla lekarzy i informatyków6

Ograniczenie stosowania karty podatkowej przez 
zawody medyczne. 

7



Niewiele zyskasz, jeśli Twoje miesięczne 
dochody brutto nie przekraczają

Korzyści zauważą podatnicy z miesięcznymi 
dochodami brutto w przedziale 

 Ucierpią niestety podatnicy z miesięcznymi 
dochodami brutto powyżej 20 000 zł.

      3 000 – 8 000 zł miesięcznie.

     10 000 – 12 000 zł. 

Kto zyska, kto straci?

Poniżej wyjaśniamy - jak zmiany przełożą się na sytuację finansową Twojej 
firmy. Ile stracisz a ile zostanie w Twoim portfelu. 

Dlaczego?

Tutaj trzeba dać przykład jak 

sobie to policzyć na oko !!!



Obniżka
PIT 

z 17 na 12%.
 

Dla tych na skali 
podatkowej.

Rozwijamy wątki, które z pewnością interesują Ciebie najbardziej! 

Podstawową i najbardziej powszechną 
zmianą będzie obniżenie podstawowej 
stawki podatku PIT do 12 proc. Obecnie 
wynosi ona 17 proc. 

To znaczy, że będąc zatrudnionym na 
umowę o pracę lub prowadząc działalność 
opodatkowaną na skali podatkowej - 
zapłacisz nie jak dotychczas 17% podatku - 
tylko 12%. Łatwo możesz dokonać 
symulacji oszczędności jeśli znasz mniej 
więcej swoje miesięczne koszty. Jeśli jesteś 
zatrudniony u pracodawcy - dostaniesz po 
prosu więcej "na rękę". 

Ta stawka oczywiście obowiązuje do 
osiągnięcia progu podatkowego 120 tys. zł. 
(po osiągnięciu progu jest to 32% podatku 
tak jak było wcześniej).

 

Nowa stawka PIT będzie miała już zastosowanie przy 
wyliczeniu podatku za lipiec lub wypłaty za lipiec.

(zasady ogólne)

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/pit


Koniec ulgi 
dla klasy 
średniej

 

Co to w ogóle była 
za ulga?

Ulga dla klasy średniej miała powodować, 
że pracownicy o zarobkach między 5701 zł 
a 11 141 zł miesięcznie nie stracą na 
Polskim Ładzie.

To znaczy, że nasi ustawodawcy pisząc 
ustawę, chcieli dać nam coś, co ma uśpić 
nieco czujność i zagwarantować, że na 
POLSKIM ŁADZIE nie stracimy - jak się 
okazało szybko podatnicy zorientowali się, 
że coś jest nie tak. 

Nie pozostało nic innego jak 
zdezerterować... i ulgę tę usunąć. 
Dlatego też zmieniona została stawka PIT o 
5% w pierwszym progu. 

Wydaje się, że to koniec tego problemu, ponieważ ulga 
przestaje istnieć z dniem 1 lipca 2022.



Z ryczałtu 
na zasady 

ogólne

Możliwość zmiany 
formy opodatkowania 
na skalę podatkową

 

 Rozliczenie pół na pół: do 22 sierpnia 2022 r. 
musisz złożyć oświadczenie o rezygnacji z 
ryczałtu. Na koniec roku konieczne będą do 
złożenia dwa PIT-y: PIT-28 dla ryczałtowców (za 
okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad 
ogólnych (za okres lipiec-grudzień).
 Zmiana formy rozliczenia ze skutkiem na cały 
rok 2022 – decyzję będzie można podjąć między 
1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PIT- 
36. Ważne, by nie składać wówczas PIT-28, 
oznaczałoby to bowiem pozostanie przy 
ryczałcie. Konieczne będzie ponadto przeliczenie 
i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów za cały rok.

No i mamy wyjątek. Będzie można zmienić formę 
opodatkowania w trakcie roku. Jeśli zmieniłeś formę 
opodatkowania na ryczał† lub podatek liniowy z 
uwagi na ustalenia Polskiego Ładu - masz teraz 
możliwość wybrania skali podatkowej. Jeśli jednak 
wiesz, że Twoje przychody ze wszystkich źródeł 
utrzymania przekroczą 120 tys.zł brutto - nie jest to 
dobre rozwiązanie, ponieważ przekroczysz pierwszy 
próg 12% i wpadniesz w bezlitosne 32%. 

Jesteś na ryczałcie - MASZ DWA WYJŚCIA
1.

2.

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, daj nam znać nieco 
wcześniej, gdyż będziemy musieli przeliczyć cały rok 2022 zgodnie 
z. nowymi założeniami.



z liniówki 
na 

zasady
 ogólne

Możliwość zmiany 
formy opodatkowania 
na skalę podatkową

 
Jeśli początkiem 2022 roku zmieniłeś formę 
opodatkowania na liniówkę - masz również 
możliwość powrotu na zasady ogólne. 

Jak tego dokonać i na jakich zasadach?

 
Możesz powrócić do rozliczenia na zasadach 
ogólnych wyłącznie za cały rok 2022. Czas na 
decyzję o ewentualnej zmianie masz od 1 stycznia 
do 2 maja 2023 r. Wtedy Zamiast PIT-36L, 
składasz PIT-36. 
Wybór skali w taki sposób będzie dotyczył tylko 
roku 2022. Jeśli ktoś nie chce rozliczać się liniowo 
lub ryczałtowo także w roku 2023 i w kolejnych 
latach, tak jak dotychczas będzie musiał złożyć 
oświadczenie o rezygnacji z wybranej formy 
opodatkowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, daj nam znać nieco 
wcześniej, gdyż będziemy musieli przeliczyć cały rok 2022 zgodnie 
z. nowymi założeniami.



Jak to jest z 
odliczeniem składki 

zdrowotnej?

Rozliczający się liniowo - odliczą od dochodu 
zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
do wysokości maksimum 8700 zł rocznie. Limit 
ten będzie corocznie waloryzowany.
Rozliczający się ryczałtem - odliczą od 
przychodów połowę zapłaconych składek 
zdrowotnych.
Rozliczający się na karcie podatkowej - obniżą 
podatek o 19% zapłaconych składek 
zdrowotnych.
A Ci, którzy wybiorą skalę podatkową - składki 
zdrowotnej nie doliczą wcale - ponieważ, 
zdaniem ministerstwa i ustawodawców - 
wystarczająco skorzystamy już na obniżeniu 
stawki podatku z 17% do 12%. 

No tak fajnie jak kiedyś to już chyba nigdy nie 
będzie... 

Składka zdrowotna będzie doliczana od podatku 
tylko w nieznacznej części. 

To znaczy: 

1.

2.

3.

4.

Ponowne 
odliczanie

 składki 
zdrowotnej



Wspólne 
rozliczenie z 

dzieckiem dla 
samotnie 

wychowujących 
rodziców.

Ulga na dziecko 
i wspólne rozliczanie

Likwidacja możliwości rozliczenia PIT z dzieckiem 
przez samotnych rodziców i zastąpienie jej ulgą w 
stałej kwocie 1500 zł było jednym z najczęściej 
krytykowanych punktów Polskiego Ładu. 

Na szczęście i ta kwestia uległa delikatnej zmianie.

Teraz możliwość wspólnego rozliczenia została 
przywrócona. Warto dodać, że do dochodu rodzica 
nie będą wliczane dochody małoletniego dziecka z 
tytułu renty; będą one traktowane jako dochody 
dziecka z odrębną kwotą wolną. (kwota wolna dla 
dziecka to 30 tys. zł)

Od rent rodzinnych dzieci do 18-tego roku życia nie 
będzie pobierana składka na ubezpieczenie 
zdrowotne

A co z ulgą na dziecko?

Rodzice mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej także w 
przypadku pełnoletniego dziecka, które nie
ukończyło 25. roku życia i nadal się uczy bądź 
studiuje. Próg limitu przychodów dziecka - został 
podwyższony z z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. 



A tutaj skrót najważniejszych informacji, które niezbęde są do prawidłowego życia w 
symbiozie z Finance Factory. 

Podsumowanie

Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania na skalę w trakcie 
trwania roku - musimy przeliczyć cały Twój rok podatkowy. Jeśli 
wybrałeś ryczałt - dobrze jeśli zgodnie z naszymi sugestiami - 
zbierałeś_aś faktury kosztowe. Przekaż je nam wówczas a 
przeksięgujemy cały rok z uwzględnieniem kosztów. Jeśli nie 
zbierałeś kosztów będąc na ryczałcie - pewnie zmiana okaże się być 
nieopłacalna. 

Wracasz na skalę?

Pamiętaj, że zmieniając formę opodatkowania musisz nas o tym 
poinformować - nie zmieniaj niczego w CEIDG! Ponowna zmiana
miana formy opodatkowania na 2022 rok załatwiana jest za 
pomocą oświadczenia i właściwego złożenia odpowiedniego 
formularza PIT. Zmiany w CEIDG dokonujesz dopiero kiedy 
zechcesz zmienić formę opodatkowqnia na kolejny 2023 rok. 

Chcesz zmienić formę?1

2

W 2023 roku czekają nas kolejne zmiany, takie jak - jednolity system 
do wystawiania faktur przychodowych w systemie KSEF, wysyłka 
KPIR do Urzędów Skarbowych oraz kilka innych mniejszych...
przygotowujemy się już do tych zmian i pracujemy nad nowymi 
rozwiązaniami, które ułatwią Wam poruszanie się w nowych 
obowiązkach przedsiębiorcy - a tym samym usprawnią komunikację 
z biurem rachunkowym. 

Co dalej?3



I pamiętaj, że...
Pamiętaj, do 7 dnia miesiąca przekaż nam wszystkie
swoje dokumenty księgowe za poprzedni miesiąc (tj. do 7
sierpnia dokumenty za lipiec). 

W przypadku niedostarczenia dokumentów na czas
sprawiasz, że nasza praca nad Twoimi dokumentami
znacząco się wydłuża a w świetle nowych przepisów
mamy tyle obowiązków, że możemy nie dać rady po
terminie.

Jeśli potrzebujesz porady, wsparcia czy po prostu chcesz
napić się ze swoim księgowym dobrej kawy, zawsze
znajdziesz nas na:

Czas to pieniądz!

/financefactorykatowice

ul. Zbożowa 42B, Katowice

48 503 113 563

biuro@financefactory.pl



Z naszą aplikacją przekazywanie
faktur to przyjemność. 
Wystarczy kilka zdjęć 
telefonem i gotowe!

Tablica ogłoszeń
Przypominamy, jeśli przekazujesz 

nam skany dokumentów poprzez 

aplikację Scanye - pamiętaj aby 

oryginały przechowywać przez 5 

lat podatkowych. US 

przeprowadza kontrolę na 

skanach - ale kto wie czy nie 

poproszą o oryginał . 

Zdjęcia faktur dla Twojej wygody! Obserwuj nas 
Praktyczne porady, najnowsze zmiany
podatkowe, opowieści z naszego biura?
Zawsze na naszym profilu!

@financefactorykatowice

Sierpień to dla nas miesiąc urlopowy - dlatego byłoby super, jeśli faktury od Ciebie w komplecie wpłynęłyby do nas w terminie. 


