
Co pracownicy powinni wiedzieć o zmianach 
od 01.07.2022? 
  

1. Obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale 
skali podatkowej z 17% na 12% 
  

Podstawa obliczenia podatku 
Dochód roczny ponad Dochód roczny do 

  
Podatek wynosi 

    
  

120 000,00 PLN 

  
12% minus kwota 

zmniejszająca podatek 
3 600,00 PLN 

  
  
  

120 000,00 PLN 

    
10 800,00 PLN . + 32% 

nadwyżki ponad 
120 000,00PLN 

  
  

W związku z obniżeniem stawki podatku z 17% na 12% zmianie ulegnie roczna kwota 
wolna od podatku dla osób rozliczających się wg zasad ogólnych (skali podatkowej). 
Nowa, roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł. (30 000 zł. x 12% = 3 600 zł). 

  
2. W związku z obniżeniem podatku dochodowego z 17% do 12% 

ulegnie zmianie kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki do 300 zł. 
  

Dotychczasowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy zostanie 
obniżona z kwoty 425 zł do kwoty 300zł. Do tej ulgi uprawnia PIT-2. 

  
  

Ważne 

  
  
  
Złożone oświadczenia PIT-2 pozostają w mocy, nie należy składać nowych 
  
  
  

  
3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. 

  
Od 01.07.2022 r. ulga dla klasy średniej przestaje obowiązywać. 
  
  

Ważne 

  
  
Urząd Skarbowy przy rozliczeniu rocznym dla każdego podatnika, rozliczy 
„hipotetyczny podatek” z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli takie 
rozliczenie będzie korzystniejsze, ulga dla klasy średniej zostanie 
uwzględniona. 
  
  

  



4. Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy. 
  
Do 30.06.2022 r. pracodawca miał obowiązek liczyć zaliczki na podatek dochodowy 
według przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. oraz tych, które obowiązywały do 
31.12.2021 r. i potrącać z płacy pracownika miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w 
niższej kwocie. 

  
Obecnie kwota zaliczki będzie obliczana tylko jedna w oparciu o nową skalę podatkową 
(12% lub 32%). 
  

5. Pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty 
uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie, może 
złożyć pracodawcy wniosek na piśmie o niestosowanie tych 
kosztów. 
  

6. Zmiany sposobu rozliczenia dla samotnych rodziców z dzieckiem 
  

Wszyscy samotni rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej (60 000 zł). 
  

7. Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem 

Zlikwidowana została ulga 1500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r. i przywrócono 
możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem według zasad sprzed 01.01.2022. 

  
8. Zwiększony limit kwoty dochodów dziecka, 

  
Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka który warunkuje skorzystanie z 
preferencji podatkowych przez rodziców (z 3 089,00 PLN do 16 061,28 PLN w 2022 r.), 
dodatkowo renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko 
skorzysta z „własnej” kwoty wolnej. 
  

9. Składki związków zawodowych 
  

Zmienia się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania z 
300,00 PLN do 500,00 PLN. Pracownicy będący członkami związków zawodowych mogą 
odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu kwotę do 500,00 zł. 

Dokument upoważniający do zastosowania ulgi będzie stanowić informacja PIT11. 

  
 


