Informator dla pracowników
Na rok 2022 – Nowy Ład

Przesyłamy dla Państwa Informator, w którym znajdziecie Państwo najważniejsze
zagadnienia wpływające bezpośrednio na Państwa wynagrodzenia w 2022 roku po
wejściu w życie przepisów tzw. Nowego Ładu.
Bardzo Państwa prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego dokumentu, ponieważ do
prawidłowego naliczania Państwa wynagrodzeń w 2022 roku, niezbędny jest Państwa udział
w procesie weryfikacyjnym. Na czym miałby ten proces polegać? O tym dokładnie
przeczytają Państwo w dalszej części Informatora.
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Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku
Od Stycznia 2022 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie o 210 zł więcej niż w roku 2021, czyli
3.010 zł brutto w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy. Dla zleceniobiorców minimalna stawka godzinowa w 2022 roku wyniesie 19,70 zł i jest to
wzrost o 1,40 zł.

Nowa kwota wolna od podatku
W 2022 roku kwota wolna od podatku wyniesie 30.000 zł. Co to oznacza w praktyce? Ci z Państwa,
których wynagrodzenie miesięczne będzie wynosić w granicach 3.200 zł brutto, nie zapłacą podatku
dochodowego w ogóle. Do tej pory miesięcznie od podatku odpisywało się kwotę 43,76 zł, po
zmianach będzie to kwota 425 zł. Niestety nie będzie tak kolorowo jak to wygląda w tych cyfrach,
ale o tym przekonacie się Państwo czytając treść pod kolejnym nagłówkiem.
Zwracamy uwagę, że wyższa kwota wolna od podatku spowoduje prawdopodobnie wzrost Państwa
miesięcznego wynagrodzenia „na rękę”, ale uniemożliwi skorzystanie z szeregu ulg* w zeznaniu
rocznym, a to z prostego powodu – nie będzie podatku, z którego ulgę można byłoby odpisać.
*Nie dotyczy to ulgi prorodzinnej, ponieważ tutaj ustawodawca w przypadku braku podatku,
pozwala skorzystać z ulgi na dzieci odliczając zapłacone składki ZUS.

Brak możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej
Dotychczas składka zdrowotna wynosiła 9% podstawy i aż 7,75% z tej podstawy można było Państwu
odpisać od podatku (na końcu Informatora przygotowaliśmy dla Państwa kalkulację wynagrodzeń
brutto/netto dla porównania 2021/2022).
Po zmianach w 2022 roku, w dalszym ciągu opłacać będą Państwo 9% składki zdrowotnej od jej
podstawy, ale Uwaga! – nie będzie w ogóle możliwości pomniejszenia podatku dochodowego o
zapłaconą składkę.
Dla pracowników zarabiających miesięcznie brutto w granicach 3.200 zł, zmiana nie będzie miała
wpływu, ponieważ i tak podatku do zapłaty nie ma.

Zmiana wysokości limitu w zakresie drugiego progu podatkowego
Do tej pory podatek w wysokości 17% opłacaliśmy do dochodów na poziomie 85.528 zł, a powyżej
tego limitu stawka wynosiła 32%. Od 2022 roku ten próg zmienia się i podatek w wysokości 32%
zapłacą Ci których dochody przekroczą kwotę 120.000 zł.
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PIT-2 – Konieczna weryfikacja !!
Ponieważ w 2022 roku kwota wolna od podatku ma wynosić aż 30.000 zł, to powoduje że kwota ulgi
w podatku wynosi 5.100 zł. Zatem bardzo ważne jest, abyście Państwo zweryfikowali, najlepiej na
ostatnich odcinkach płacowych, czy przy obliczaniu Państwa wynagrodzenia stosowana jest ulga w
podatku (kwota 43,76 zł) i czy na pewno powinna być stosowana!
Dlaczego? Dlatego, że jeśli okaże się, iż w roku 2022 macie Państwo ulgę stosowaną np. przy umowie
o pracę i jednocześnie otrzymujecie emeryturę z ZUS, a wysokość Państwa łącznych przychodów
rocznie przekroczy w PIT 60.000 zł, to w zeznaniu rocznym za 2022 rok wyjdzie dopłata podatku w
wysokości 5.100 zł.
Dlatego bardzo prosimy, aby uważnie przyjrzeć się ostatnim odcinkom płacowym i jeśli to będzie
konieczne, wycofać z dokumentacji pracowniczej wcześniej złożone oświadczenie PIT-2 (załączamy
Państwu w niniejszym dokumencie wzór takiego oświadczenia z prośbą o zaprzestanie stosowania
ulgi – załącznik nr 1 do Informatora).
Kogo ten temat dotyczy? Osób, które są zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jednocześnie:


pobierają świadczenia z ZUS (np. emeryturę, rentę)



prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według zasad ogólnych (skala
podatkowa)



są zatrudnione w innym zakładzie pracy, również na podstawie umowy o pracę i w obu
zakładach złożyły PIT-2 (druk może być złożony tylko w jednym z zakładów pracy)

Dlatego powyższe jest bardzo ważne i pamiętajcie Państwo, że pracodawca, kadrowy czy też biuro
rachunkowe – naliczają wynagrodzenia zgodnie z posiadaną dokumentacją, dlatego możliwa
dopłata podatku w zeznaniu rocznym to efekt nieprawidłowo złożonego oświadczenia, albo nie
wycofania go we właściwym czasie.
Sytuacja może być też odwrotna. Jeżeli chcą Państwo korzystać z ulgi w podatku, a PIT-2 nie został
przez Państwa złożony, to ten fakt również potwierdzą Państwo przeglądając swój ostatni odcinek
płacowy – nie będzie na nim kwoty ulgi podatkowej 46,37 zł. Wówczas takie oświadczenie mogą
Państwo złożyć (załącznik nr 2 do Informatora).
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Ulga dla tzw. „klasy średniej”
Ustawodawca zabierając możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku
dochodowego w 2022 roku, przewidział ulgę mającą rekompensować negatywne skutki tej zmiany.
Z ulgi skorzystają Ci, których miesięczny dochód wyniesie od 5.701 zł do 11.141 zł, ponieważ dla
dochodów poniżej i powyżej tych kwot granicznych, ulga nie będzie miała zastosowania.
Osoba naliczająca Państwu wynagrodzenia ma obowiązek stosować ulgę w ww. przedziale
dochodów, chyba że z jakiegoś powodu nie chcą Państwo korzystać z tej ulgi w trakcie roku, a chcą
Państwo zastosować ją u siebie w zeznaniu rocznym. Wówczas do końca każdego roku muszą
Państwo złożyć oświadczenie o rezygnacji ze stosowania u Państwa ulgi dla klasy średniej (załącznik
nr 3 do Informatora). Oświadczenie to można złożyć również w trakcie roku, ale skutek będzie miało
od wynagrodzeń naliczanych za kolejny miesiąc.
Ulga ta może spowodować niemałe zamieszanie u tych, którzy mają kilka źródeł dochodu i z każdego
lub z części tych źródeł będzie stosowana ulga, a w zeznaniu rocznym okaże się że wysokość
łącznego dochodu za dany rok wykracza poza limit stosowania ulgi. W takim przypadku również w
złożonym zeznaniu rocznym PIT, mogą wyjść kwoty do dopłaty.

Przykładkalkulacjiwynagrodzeń 2021/2022 dla pensji brutto 3.600 zł
2021

2022

Brutto : 3.600 zł
Brutto : 3.600 zł
Składki społeczne ZUS : 493,56 zł
Składki społeczne ZUS : 493,56 zł
Składka zdrowotna : 279,58 zł
Składka zdrowotna : 279,58 zł
Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł Koszty uzyskania przychodu : 250,00 zł
Ulga podatkowa (tak) : 43,76 zł
Ulga podatkowa (tak) : 425,00 zł
Podatek dochodowy : 201,00 zł
Podatek dochodowy : 61,00 zł
Wypłata „do ręki” : 2.625,86 zł
Wypłata „do ręki” : 2.765,86 zł
Całkowity koszt wypłaty dla pracodawcy : Całkowity koszt wypłaty dla pracodawcy :
4.337,28 zł
4.337,28 zł
Pragniemy dodatkowo zauważyć i przypomnieć, że wypłata „do ręki” może być inna niż
wyżej wyliczona w sytuacji np. kiedy dopisaliście się Państwo do ubezpieczenia grupowego,
Państwa wynagrodzenie zajęte jest przez komornika czy też pracodawca realizuje inne
potrącenia zgodnie z Państwa wolą. Kwoty wynikające z tych potrąceń są zwykle
pomniejszane od wyliczonego wynagrodzenia do wypłaty „na rękę”.
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……….……………………. dn. ……………………..
(Miejscowość i data)

………………………………………………….
(imię i nazwisko pracownika)

………………………………………………….
(adres)

………………………………………………….
(adres cd)

……………………………………..…………………….
(nazwa zakładu pracy)

……………………………………..…………………….
(adres zakładu pracy)

WNIOSEK O WYCOFANIE Z DOKUMENTÓW OŚWIADCZENIA PIT-2
Niniejszym z dniem.............................. wnoszę o zaprzestanie stosowania ulgi podatkowej z
tytułu potrącenia kwoty wolnej oraz wycofanie z mojej dokumentacji z ww. dniem, złożonego przeze
mnie wcześniej oświadczeniaPIT-2.

……………………………………………….
(podpis pracownika)

…………………..………………………………………….
(data podpis pracodawcy, potwierdzający odbiór wniosku)

WYPEŁNIAĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Załącznik nr 1

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

PIT-2
OŚWIADCZENIE
pracownika
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawa prawna:

Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.),
zwanej dalej ”ustawą”.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Pierwsze imię

2. Nazwisko

4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Niniejszym określam płatnika:

............................................................... ........

(nazwa pełna zakładu pracy)

jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej
1)

podatek, określonej w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy , gdyż:
1) nie otrzymuję emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
2) nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją
rolną,
3) nie otrzymuję świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
4) nie osiągam dochodów, od których jestem obowiązany(-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3
ustawy, tj. dochodów:
a) z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ustawy,
b) z najmu lub dzierżawy.

B. PODPIS
5. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

6. Podpis

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

1) Przy

obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów, które nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali
podatkowej, roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 525 zł 12 gr.

Objaśnienia
Oświadczenie należy złożyć płatnikowi przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym.
Oświadczenia nie składa się, jeżeli stan faktyczny wynikający z oświadczenia złożonego w latach poprzednich nie uległ zmianie.
Jeżeli podatnik powiadomi zakład pracy o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, zakład pracy nie zmniejsza zaliczki w wyżej
określony sposób.

Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.
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……….……………………. dn. ……………………..
(Miejscowość i data)

………………………………………………….
(imię i nazwisko pracownika)

………………………………………………….
(adres)

………………………………………………….
(adres cd)

……………………………………..…………………….
(nazwa zakładu pracy)

……………………………………..…………………….
(adres zakładu pracy)

OŚWIADCZENIE
W CELU NIEPOMNIEJSZANIA PRZEZ PŁATNIKA DOCHODU O KWOTĘ ULGI DLA PRACOWNIKÓW

Niniejszym zdniem ............................... wnoszę o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla
pracowników na podstawie art. 32 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i
przyjmuję do wiadomości, że niniejsze oświadczenie stosowane będzie do wyliczenia wynagrodzenia
od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia zgodnie z art. 32 ust. 2a ustawy o podatku
dochodowym od osóbfizycznych.

……………………………………………….
(podpis pracownika)

…………………..………………………………………….
(data podpis pracodawcy, potwierdzający odbiór wniosku)

