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Szanowni Państwo, 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wybranych, najistotniejszych w naszej ocenie, wchodzących w życie 
od 1 lipca 2022 roku zmianach w przepisach dotyczących opodatkowania zatrudnienia oraz działalności gospodarczej. 
 
Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne. 
  
Zespół Mac Auditor   
 

  
*    *    * 
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Tutaj znajdziesz ustawę stanowiącą podstawę opracowania niniejszej broszury. 

 
 

  *    *    * 
 
 
 

1. Zmiana skali podatkowej PIT 

Od 1 lipca 2022 roku wprowadzona zostaje obniżona stawka podatku dochodowego w pierwszym progu. Będzie ona 
wynosić 12 % (dotychczas 17%). Wraz z obniżką podatku zmienia się także kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek 
z 5 100 zł na 3 600 zł. Miesięczna kwota obniżająca zaliczkę PIT wyniesie 300 zł, zamiast dotychczasowych 425 zł 
(1/12 kwoty zmniejszającej podatek). 

Skala podatkowa od 1 lipca 2022 roku wyglądać będzie zgodnie z poniższą tabelą: 

Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi 

ponad do 

 120 000 zł 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł 

120 000 zł  10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł 

 
Zmienioną skalę podatkową stosuje się do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r.  
 
  

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000126501.pdf
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2. Zniesienie ulgi dla klasy średniej w PIT 

Tzw. ulga dla klasy średniej zostaje uchylona i nie będzie obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Jednocześnie 
wprowadzono konstrukcję tzw. hipotetycznego podatku należnego za rok 2022. Na postawie złożonego przez 
podatnika zeznania rocznego Urząd Skarbowy rozliczy hipotetyczny podatek od dochodów uzyskanych w całym 2022 
r., przy czym przy jego obliczaniu zostanie uwzględniona tzw. ulga dla klasy średniej oraz skala podatkowa 
obowiązującą w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.  Oznacza to, że jeśli podatek należny za 2022 r. będzie 
wyższy od hipotetycznego podatku za ten rok, właściwy naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek poinformować 
podatnika w terminie 21 dni od daty złożenia zeznania rocznego o kwocie nadpłaty. Ustawodawca chce wykluczyć 
sytuację, w której podatnik mógłby stracić na zmianach wprowadzonych w trakcie roku podatkowego. Konstrukcja 
hipotetycznego podatku należnego będzie miała zastosowanie do tych podatników, którzy w 2022 r. uzyskali 
przychody w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł.  

3. Możliwość złożenia PIT-2 u więcej niż jednego pracodawcy 

Do tej pory pracownik mógł złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia (PIT-2) jedynie u jednego pracodawcy. 
Znowelizowane przepisy wprowadzają od 1 stycznia 2023 r. możliwość złożenia oświadczenia u maksymalnie trzech 
pracodawców jednocześnie.  

W oświadczeniu o stosowaniu pomniejszenia podatnik wskazuje, że płatnik (pracodawca) jest uprawniony do 
pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą: 

- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) – w przypadku złożenia oświadczenia u jednego pracodawcy, 

- 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł)– w przypadku złożenia oświadczenia u dwóch pracodawców, 

- 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) – w przypadku złożenia oświadczenia u trzech pracodawców. 

Od 1 stycznia 2023 r. z pomniejszenia będą mogły skorzystać również osoby otrzymujące wynagrodzenie za pracę 
wykonywaną osobiście, m.in. zleceniobiorcy.  

Ponadto od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie przepis, który stanowi, że podatnik (pracownik, zleceniobiorca) składa 
płatnikowi (pracodawcy, zleceniodawcy) na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i 
wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Oznacza to między innymi, że oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia 
nie będzie już wymagane w formie PIT-2, choć używanie tego wzoru nadal będzie możliwe. 
 

4. Wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców 

Nowelizacja przywraca samotnym rodzicom preferencyjne warunki podatkowe w postaci możliwości wspólnego 
rozliczenia z dzieckiem. Od lipca 2022 roku rodzic samotnie wychowujący dziecko będzie mógł złożyć pracodawcy 
stosowne oświadczenie, którego skutkiem w pierwszym przedziale skali podatkowej będzie podwójne pomniejszenie 
zaliczki PIT o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, zaś w drugim przedziale skali podatkowej – obliczanie zaliczek za 
wszystkie miesiące przy zastosowanie stawki 12%. Pracownik może złożyć taki dokument w dowolnym momencie 
roku podatkowego i będzie on uwzględniany przez Pracodawcę od miesiąca następującego po miesiącu złożenia 
oświadczenia. Została również zwiększona kwota zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez skutku w postaci utraty 
preferencji dla samotnego rodzica.  Kwota ta wzrosła do wysokości 12-krotności renty socjalnej tj. 16 061,28 zł, z 
dotychczasowej kwoty 3 089 zł. 
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5. 1,5% podatku dla OPP 

Nowelizacja zwiększa ułamek należnego podatku, który podatnik będzie mógł przekazać na rzecz wybranej przez 
siebie organizacji pożytku publicznego, z 1% do 1,5%. 

 

6. Zmiany w PIT u osób prowadzących działalność gospodarczą 

Kluczowe zmiany w PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą obejmują: 

1. obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych (według skali), 
2. wprowadzenie możliwości zmiany formy opodatkowania: 

a. z ryczałtu na zasady ogólne (skalę); w tym celu należy złożyć w terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. 
na piśmie oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania 
przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od 
przychodów ewidencjonowanych na rzecz opodatkowania na zasadach ogólnych, 

b. z podatku liniowego oraz ryczałtu na zasady ogólne (skalę) – ex post (po zakończeniu roku 
podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy, 

3. wprowadzenie możliwości odliczania części składki zdrowotnej dla wybranych podatników: 
a. dla osób korzystających z podatku liniowego – pomniejszenie dochodu lub zaliczenie do kosztów 

uzyskania przychodów, przy czym roczny limit odliczenia lub zaliczenia do kosztów wynosi 8 700 zł, 
b. dla osób opodatkowanych ryczałtem – pomniejszenie przychodu o 50% zapłaconych składek. 

 
*    *    * 

 

Nota prawna 

Niniejszy materiał został sporządzony w czerwcu 2022 roku przez Mac Auditor Sp. z o.o. Od dnia sporządzenia mogły 
mieć miejsce istotne zmiany dotyczące powyższych informacji, w tym zmiany stanu prawnego, zmiany o charakterze 
interpretacyjnym lub będące skutkiem orzecznictwa. Przedstawione w niniejszym materiale informacje mają 
charakter ogólny i uproszczony, liczne kwestie szczegółowe zostały pominięte. Materiał ma wyłącznie charakter 
poglądowy, w szczególności nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji w sprawach podatkowych. 
Decyzje tego typu powinny każdorazowo uwzględniać pełny aktualny stan prawny, interpretacje i orzecznictwo. 
Mac Auditor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych w materiale informacji w 
jakimkolwiek celu. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i rozpowszechnianie go wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Mac Auditor Sp. z o.o. 

 

Mac Auditor Sp. z o.o. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w outsourcingu usług księgowych oraz kadrowo-
płacowych. Mac Auditor jest firmą audytorską wpisaną na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów 
pod numerem 244 oraz wpisanym do rejestru prowadzonego przez amerykańską organizację nadzoru PCAOB pod 
numerem 1920. 
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