PAYROLL ALERT
Polski Ład od 1 lipca 2022

28.06.2022 r.
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Od 1 lipca 2022 roku czekają nas kolejne zmiany podatkowe, poniżej krótka
informacja o tym co się zmieni:

PIT 12 PROCENT ZAMIAST 17 PROCENT

Podatek PIT dla pierwszego progu podatkowego od pierwszego lipca będzie wynosił
12%, a nie jak dotychczas 17%. Podstawowa stawka podatku obowiązuje tylko do
określonego progu dochodowego, który wynosi 120 tys. Powyżej tej kwoty podatek
będzie wynosił 32%.
Nowa skala podatkowa:
Podstawa obliczenia podatku
do 120 000 zł
od 120 001 zł

Wysokość podatku
12% - kwota zmniejszająca podatek 3
600 zł
10 800 zł + 32%*nadwyżka ponad 120
000 zł

Nowa stawka PIT ma mieć zastosowanie już przy wypłacie wynagrodzeń w lipcu,
z ustawy wynika, że PIT z cały rok 2022 będzie obliczony według stawki 12%.
Warto jednak pamiętać, że nie podlegająca odliczeniu od podatku składka zdrowotna
pozostanie na poziomie 9%, zatem w porównaniu do 2021 roku obciążenia
podatkowe nie ulegną obniżeniu. Obciążenia będą wynosić 12% PIT plus 9% składki
zdrowotnej. W 2021 roku składka zdrowotna polegała w dużej mierze odliczeniu
i obciążenia podatkowe wynosiły 17% plus 1,25% składki zdrowotnej, która do
wprowadzenia Polskiego ładu podlegała odliczeniu od podatku w wymiarze 7,75%.
Stąd obciążania podatkowe (obejmujące PIT oraz składkę zdrowotną) wzrosną.
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LIKWIDACJA ULGI DLA KLASY ŚREDNIEJ

Ulga dla klasy średniej miała powodować, że pracownicy o zarobkach między 5 701 zł
a 11 141 zł miesięcznie nie stracą na Polskim Ładzie.
Ulga dla klasy średniej powodowała wiele wątpliwości praktycznych p. ulga mogła
przysługiwać w ujęciu miesięcznym, ale jeśli nie będzie przysługiwała w ujęciu rocznym
taka sytuacja mogła spowodować niedopłatę podatku i konieczność dopłaty przy
rocznym rozliczeniu PIT.
Płatnik nie będzie zobligowany do wykonywania korekt już naliczonej ulgi.
Wybrani podatnicy będą mogli zastosować jednak tą preferencje. Ulgę dla klasy
średniej będzie można zastosować przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej
zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika niż zasady obowiązujące od 1 lipca
2022 r. W takiej sytuacji naczelnik właściwego urzędu skarbowego będzie miał
obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę.

ZLIKWIDOWANIE KONIECZNOŚCI NALICZANIA
WYNAGRODZENIA 2 KROTNIE TZW. „ODROCZONA
ZALICZKA”
Pracodawcy byli zobowiązani do naliczenia wynagrodzenia na dwa sposoby i wybranie
tego korzystniejszego dla pracownika. Przepisy, które maja wejść w życie od 1 lipca
2022 r. likwidują konieczność naliczania zaliczki odroczonej i zwalniają pracodawcę
z obowiązku naliczania wynagrodzeń na dwa sposoby tj. według przepisów
obowiązujących w roku 2021 oraz obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.
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KWOTA WOLNA BEZ ZMIAN, NOWA KWOTA
ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Kwota wolna od podatku nadal wynosi 30 000 zł rocznie. Natomiast kwota ulgi
podatkowej (kwota zmniejszająca podatek) będzie wynosiła 3 600 zł rocznie oraz 300
zł w ujęciu miesięcznym (zamiast dotychczasowych 425 zł).

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA
NA SKALĘ PODATKOWĄ

Formy opodatkowania działalności gospodarczej lub najmu co do zasady nie można
zmieniać w takcie roku. Tym razem przepisy przewidują wyjątki.
Z uwagi na daleko idącą reformę może się jednak okazać, że ktoś, kto wybrał ryczałt
lub podatek liniowy sugerując się przepisami obowiązującymi w styczniu, po lipcowych
zmianach wybrałby skalę podatkową (zasady ogólne). Ustawa zakłada więc, że będzie
możliwość przejścia na skalę.
Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo będą mogli to zrobić na dwa sposoby:
 ze skutkiem od lipca – w tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć
oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku złożą dwa PIT-y: PIT-28 dla
ryczałtowców (za okres styczeń-czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za okres
lipiec-grudzień);
 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 PIT28, oznaczałoby to bowiem pozostanie przy ryczałcie. Konieczne będzie
ponadto założenie i uzupełnienie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
za cały rok.
W przypadku przychodów z najmu prywatnego opodatkowanych ryczałtem, możliwe
będzie rozliczenie ich za cały rok według zasad ogólnych. Wyboru opodatkowania wg
skali podatkowej będzie można dokonać po zakończeniu roku (w PIT-36).
Przedsiębiorcy rozliczający się liniowo będą mogli wybrać skalę tylko ze skutkiem na
cały rok 2022. Czas na decyzję będą mieli w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r.
Zamiast PIT-36L, złożą PIT-36.
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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.

SKŁADKA ZDROWOTNA CZĘŚCIOWO ODLICZANA

Przedsiębiorcy opodatkowani liniowo odliczą od dochodu zapłacone składki na
ubezpieczenie zdrowotne, do wysokości maksimum 8 700 zł rocznie. Limit ten będzie
corocznie waloryzowany.


Przedsiębiorcy płacący ryczałt odliczą od przychodów połowę zapłaconych
składek zdrowotnych.



Przedsiębiorcy na karcie podatkowej obniżą podatek o 19% zapłaconych
składek zdrowotnych.

Nie przewidziano żadnej możliwości odliczenia składki zdrowotnej w przypadku
podatników rozliczających się według skali. Ci podatnicy bowiem – jak czytamy
w uzasadnieniu do projektu ustawy – skorzystają z obniżenia PIT z 17 do 12 procent.
Co więcej, zmieni się przepis, zgodnie z którym nadpłacone składki zdrowotne są
zwracane podatnikowi tylko na jego wniosek
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KONTAKT

Ewelina Ściechura
Manager zespołu Kadr i Płac
mob.: + 48 517 192 392
E-mail: ewelina.sciechura@uhy-pl.com

Celina Adamczyk
Starszy specjalista ds. Kadr i Płac
mob.: +48 795 587 951
E-mail: celina.adamczyk@uhy-pl.com

UHY ECA Outsourcing Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 31A
01-377 Warszawa
TEL. +48 22 633 03 00
EMAIL BIURO@UHY-PL.COM
www.uhy-pl.com
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