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ZmIany�w�PolSkIm�ŁadZIE�2.0�ZwIąZanE�Z�RoZlICZEnIEm�RoCZnym�Za 2022�R.

RaPoRT�monIToRa�kSIĘGowEGo

1 1 �Zmiany�w�Polskim�Ładzie�2.0��Zmiany�w�Polskim�Ładzie�2.0�
związane�z�rozliczeniem�rocznym�związane�z�rozliczeniem�rocznym�
za 2022�r.za 2022�r.

Pierwszy pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 został opi-
sany w dodatku do lipcowego numeru „Mk” pt. „Jak przygotować się do zmian 
w PIT wprowadzanych od 1 lipca 2022 r.”. Drugi pakiet zmian Polskiego Ładu 
2.0 opisujemy w niniejszym opracowaniu. Omawiamy je odrębnie, ponieważ 
znajdą one zastosowanie dopiero do rozliczenia rocznego za 2022 r. Trzeci 
pakiet zmian wprowadzany w ramach Polskiego Ładu 2.0 będzie miał zasto-
sowanie od 1 stycznia 2023 r. Zmiany te przedstawimy w odrębnych opraco-
waniach, m.in. w dodatkach „Jak przygotować się do zmian w podatkach od 
1 stycznia 2023 r.” oraz w „Przewodniku po zmianach w podatkach w 2023 r.” 
– w grudniu 2022 r. oraz w styczniu 2023 r., czyli w terminach, w których będą 
one miały zastosowanie.

1.�Umożliwienie�zmiany�formy�opodatkowania�1.�Umożliwienie�zmiany�formy�opodatkowania�
z�podatku�liniowego�na�skalę�podatkową�po�z�podatku�liniowego�na�skalę�podatkową�po�
zakończeniu�2022�r.�zakończeniu�2022�r.�
Podatnikom, którzy w trakcie 2022 r. opodatkowali swoje dochody z działalności gospo-
darczej podatkiem liniowym, ustawodawca umożliwił zmianę tej formy opodatkowania na 
opodatkowanie według skali podatkowej. Ponownego wyboru skali podatkowej liniowcy 
będą mogli dokonać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za 2022 r. W zeznaniu tym 
podatnicy wykażą dochody, które w trakcie 2022 r. opodatkowywali podatkiem liniowym. 
Czas na podjęcie decyzji w tej sprawie będą mieli do 2 maja 2023 r. (termin złożenia ze-
znania rocznego za 2022 r. ulegnie przesunięciu, ponieważ 30 kwietnia w 2023 r. przypada 
w niedzielę). 

Jeśli podatnik złoży za 2022 r. PIT-36L (czyli zeznanie przeznaczone dla podatników opo-
datkowanych podatkiem liniowym) z przychodami z działalności gospodarczej, nie będzie 
mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej. 

Mimo umożliwienia podatnikom zmiany formy opodatkowania, zaliczki na PIT w trakcie 
całego 2022 r. podatnicy mają wpłacać w ramach podatku liniowego. Przy zmianie formy 
opodatkowania na skalę podatkową zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36, bez 
konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według 
skali podatkowej. 

Opisana możliwość zmiany stosowanej formy opodatkowania z podatku liniowego na 
skalę podatkową dotyczy tylko 2022 r. 
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