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Polski Ład: planowane zmiany w zakresie PIT 

 

 

Jak wynika z zapowiedzi Prezesa Rady Ministrów, planowane są kolejne zmiany w ustawie 

PIT.  

Najważniejsze zmiany obejmą: 

• obniżenie stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się według skali 

podatkowej, w konsekwencji obniżenie kwoty zmniejszającej podatek z 425 zł do 

300 zł miesięcznie, 
• naliczanie zaliczek na PIT w trakcie roku według nowych stawek 12% i 32% w 

przypadku m.in. stosunku pracy, 

• naliczanie zaliczek na PIT w trakcie roku według nowej stawki 12% dla umów 

cywilnoprawnych i wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie oraz 

umożliwienie zastosowania kwoty zmniejszającej podatek na wniosek podatnika, 

• likwidację ulgi dla klasy średniej, 

• wprowadzenie możliwości skorzystania z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu 

rocznym za 2022 r. jeśli okaże się korzystniejszym rozwiązaniem dla podatnika, 

• umożliwienie samotnym rodzicom wspólnego rozliczenia z dzieckiem, 

• podniesienie limitu zarobków dzieci na potrzeby preferencji podatkowych rodziców 

z 3.089 zł na 16.061,28 zł, 

• wprowadzenie częściowego odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z 

dochodu/przychodu osób osiągających przychody z działalności gospodarczej: dla 

podatników na podatku liniowym (odliczenie do limitu 8.700 zł rocznie), dla 

podatników na ryczałcie (do limitu 50% zapłaconych składek). 

 

 

Zmiany zasadniczo mają wejść w życie od 1 lipca 2022 r. 

***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Anna Misiak                       Anna Misiak @mddp.pl                     tel. 500 046 024 

Rafał Sidorowicz                     Rafal.sidorowicz@mddp.pl                    tel. 506 788 582 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 
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***** 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, 

prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz 

szkoleń i konferencji. 

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno w 

uznanych firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród 

naszych Klientów są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze 

wszystkich sektorów gospodarki. 

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów w 

podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania 

głównie na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do 

współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 

spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji 

zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 


