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WSTĘP
Od 1 stycznia 2022 r. czeka nas prawdziwa rewolucja podatkowa, jedna 

z największych w ostatnich 30 latach. Chodzi o ustawę o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodo-
wym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, łącznie zmiany zo-
stały zawarte na niespełna 300 stronach ustaw. Pracodawcy, pracownicy, 
zleceniobiorcy, przedsiębiorcy, a przede wszystkim księgowe, księgowi, ka-
drowi i kadrowe mają mało czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zmia-
nami, które będą stosowane już od początku 2022 roku. Już dzisiaj doradcy 
podatkowi komentują, że wiele przepisów zostało tak opisanych, iż do ich 
zastosowania niezbędne będzie uzyskanie interpretacji Ministerstwa Finan-
sów. A wiadomo, że sam resort finansów w wielu sytuacjach praktycznych 
różnie interpretuje swoje przepisy.

Zmiany w ramach Polskiego Ładu w części podatkowej i pracowniczej 
obejmują takie zagadnienia jak: zmiany w mechanizmie naliczania składki 
zdrowotnej w odmienny sposób dla pracowników i przedsiębiorców. Wpro-
wadzenie kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, podniesienie progu podatko-
wego z obecnych 85.528 zł do kwoty 120.000 zł, wprowadzenie ulgi dla klasy 
średniej, która obejmuje osoby zatrudnione w ramach etatu (a także osoby sa-
mozatrudnione, ale tylko te, które rozliczają się na podstawie skali podatkowej) 
osiągające roczne przychody w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Dzięki 
tej uldze reforma będzie neutralna dla podatników zatrudnionych na umowę 
o pracę (a także wybranych przedsiębiorców) z dochodem od około 6.000 do 
około 11.000 zł miesięcznie. Warto wskazać, że tego rodzaju ulga nie będzie 
stosowana w przypadku zleceniobiorców, co zostało negatywnie ocenione  
(jako niekonstytucyjne wyłączenie z ulgi) przez Biuro Legislacyjne Senatu.

Kolejne zmiany, na które warto się przygotować, to nowe ulgi podatko-
we, które zostały zaproponowane przez pomysłodawców reformy. Ulgi te 
to − między innymi − 0% PIT dla rodzin co najmniej z czwórką dzieci, 0% 
PIT dla osób w wieku emerytalnym (kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od  
65. roku życia), którzy zamiast emerytury zdecydują się kontynuować pracę.




