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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością przedstawiamy kolejny numer naszego 
magazynu PITPoint Magazine.

16 listopada 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 
29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych 
ustaw. Większość zmian podatkowych w ramach 
Polskiego Ładu wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Co istotne, zmiany podatkowe w ramach Polskiego 
Ładu choć implementują wiele nowych ulg i preferencji 
podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg 
różnego rodzaju obciążeń zarówno dla pracodawców, 
jak i pracowników.

W związku z powyższym, na łamach bieżącego numeru 
magazynu odniesiemy się do szeregu tematów jakie Polski 
Ład implementuje w zakresie podatku PIT oraz składek 
ZUS, w tym m.in. do praktycznych aspektów związanych 
z rozliczeniem ulgi dla tzw. „klasy średniej czy też ulgi 
na powrót, jak również kwestii związanych z likwidacją 
możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku czy 
zmianą zasad opodatkowania najmu.

Wskażemy także zmiany w zakresie rozliczeń rocznych 
PIT, w tym zmiany w zakresie ulgi na dzieci, wspólnego 
rozliczania się z małżonkiem oraz ulgi mieszkaniowej.

Na koniec odniesiemy do kwestii związanej 
z uregulowaniem sankcji za nielegalne zatrudnianie 
pracowników, jak również wspomnimy o ryczałcie dla osób 
przenoszących się do Polski.

Mamy nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą 
Państwu w ocenie swoich obowiązków podatkowych oraz 
konsekwencji jakie z nich płyną. 

Życzmy Państwu przyjemnej lektury.

Grzegorz Grochowina
Deputy Director, Szef Zespołu 
Zarządzania Wiedzą w Dziale 
Doradztwa Podatkowego  
w KPMG w Polsce

Andrzej Marczak
Partner, Dział Doradztwa 

Podatkowego, Szef Zespołu 
ds. PIT w KPMG w Polsce

Wstęp

PITpoint Magazine

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.3



4

Zmiany zasad
opodatkowania 
najmu prywatnego 

PITpoint Magazine

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.



W ramach Polskiego Ładu wprowadzone 
zostaną istotne zmiany w zakresie 
opodatkowania tzw. najmu prywatnego.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, 
podatnicy uzyskujący przychody z najmu 
nieruchomości, niewchodzące w zakres działalności 
gospodarczej, mają możliwość wyboru formy 
opodatkowania swoich zysków. Podstawową formą 
rozliczenia są zasady ogólne, czyli opodatkowanie 
według skali (17% - 32%). Przedmiot opodatkowania 
stanowi dochód – nadwyżka przychodów nad 
kosztami uzyskania przychodów. 

W praktyce, kosztami uzyskania przychodów mogą 
być różne wydatki związane z wynajmowanym 
lokalem, takie jak m.in. koszty wyposażenia 
mieszkania, jego napraw, odsetki od kredytu 
zaciągniętego na zakup nieruchomości, 
ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, koszty 
poniesione na pośredników czy obsługę najmu. 

Co więcej, kosztem uzyskania przychodów mogą 
być również odpisy amortyzacyjne od nieruchomości 
mieszkalnych, przy czym nieruchomości które przed 
ich nabyciem przez podatnika były użytkowane 
co najmniej 5 lat, mogą być amortyzowane 
indywidualną stawką, tj. przez okres min. 10 lat. 

Alternatywną formą rozliczenia podatku od dochodów 
z tzw. najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych. W takim scenariuszu 
opodatkowany jest przychód, a obowiązujące stawki 
to 8,5% lub 12,5% od przychodów przekraczających 
100.000 zł. Tę formę opodatkowania wybierają 
najczęściej podatnicy, którzy cenią sobie prostotę 
rozliczeń i brak obowiązków dokumentacyjnych, 
a w szczególności osoby, które nie mogą dokonywać 
odpisów amortyzacyjnych według w/w stawki 
indywidualnej (w szczególności gdy nieruchomość 
została nabyta na rynku pierwotnym).

Obecnie obowiązujący stan prawny, dający wybór 
formy opodatkowania, ulegnie jednak radykalnej 
zmianie. Ustawodawca postanowił bowiem zlikwidować 
opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych. Jak 
wynika z uzasadnienia nowych przepisów, możliwość 
uwzględniania kosztów podatkowych, które z uwagi 
na dynamiczny wzrost cen nieruchomości często 
były niewiele niższe lub wręcz wyższe niż przychody 
uzyskiwane z najmu, powoduje znaczne obniżenie 
obciążenia podatkowego a nawet brak podatku, 
szczególnie w tych przypadkach, gdzie możliwa jest 
amortyzacja nieruchomości. Dodatkowo, sprzedaż 
nieruchomości po 5 latach nie rodzi obowiązku 
podatkowego. Zdaniem ustawodawcy nieruchomości 
mieszkaniowe (w szczególności nabyte na rynku 
wtórnym) korzystają więc z nieuzasadnionych preferencji 
podatkowych i stały się wyjątkowo atrakcyjną formą 
inwestowania, a fakt ten miał wpłynąć na wzrost cen 
na rynku mieszkaniowym.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Polskim Ładzie, 
podatek od przychodów z najmu prywatnego będzie 
można rozliczać już tylko podatkiem zryczałtowanym. 
Zasady ogólne pozostaną alternatywą jedynie dla 
podatników prowadzących działalność gospodarczą.

W konsekwencji opodatkowaniu będzie podlegał 
przychód z najmu prywatnego. Stawki ryczałtu pozostaną 
na obecnym poziomie (8,5% oraz 12,5%). 

Podatnicy, którzy do tej pory rozliczali koszty podatkowe, 
mają nieodwracalnie stracić taką możliwość. Dodatkowo, 
z przepisów zniknie możliwość amortyzowania 
nieruchomości o charakterze mieszkalnym. Zakaz 
amortyzacji dotyczyć będzie zarówno podatników 
prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych którzy 
wynajmują nieruchomości prywatnie, i obejmie również 
te nieruchomości, które dotychczas były i są nadal 
amortyzowane. 
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Brak przepisów przejściowych w zakresie amortyzacji, 
które umożliwiłyby kontynuację rozpoczętych odliczeń 
do końca okresu amortyzacji, w oczywisty sposób godzi 
w zasadę ochrony interesów w toku i należy ocenić 
go negatywnie. Z tego powodu wielu podatników, którzy 
zainwestowali spore kwoty w nieruchomości, w oparciu 
o długoterminowe plany biznesowe, w tym m. in. 
zaciągnięte kredyty, znajdzie się w niekorzystnej sytuacji. 
Nie można więc wykluczyć przerzucenia kosztów 
zwiększonego podatku na najemców w postaci wzrostu 
cen najmu. 

Należy zwrócić uwagę, że wprowadzane zmiany 
z pewnością zrównają w prawach podatników 
wynajmujących mieszkania nabyte na rynku wtórnym 
z podatnikami, którzy zainwestowali w nieruchomości 
na rynku pierwotnym (i w obecnym stanie prawnym nie 
mogą uwzględniać wydatków poniesionych na nabycie 
mieszkania w postaci odpisów amortyzacyjnych według 
korzystnej stawki przewidzianej dla używanych środków 
trwałych). Cel ten jednak mógłby być osiągnięty poprzez 
wprowadzenie jednolitych zasad amortyzacji dla mieszkań 
nowych jak i wcześniej użytkowanych. Zapewne zmiany 
ukierunkowanej w ten sposób oczekiwaliby uczestnicy 
rynku nieruchomości.

Tymczasem nowe regulacje mają charakter głównie 
profiskalny. Zgodnie z nowymi przepisami od każdej 
złotówki przychodu z tytułu najmu prywatnego będzie 
trzeba naliczyć podatek zryczałtowany (w ramach ryczałtu 
nie ma bowiem kwoty wolnej od opodatkowania, 
a ta od 2022 roku ma być wyższa i wynosić 30.000 zł). 

W końcowym etapie procesu legislacyjnego uchwalone 
zostały przepisy przesuwające o rok termin wejścia 
w życie nowych zasad opodatkowania przychodów 
z najmu. Zgodnie z nimi, podatnicy osiągający przychody 
z najmu w 2022 roku będą mogli stosować zasady 
rozliczania najmu obowiązujące na dzień 31 grudnia 
2021 roku. Ponadto, będą mogli zaliczać do kosztów 
uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących 
odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami 
mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, 

spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu 
mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego 
w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych 
przed dniem 1 stycznia 2022 roku, nie dłużej jednak 
niż do 31 grudnia 2022 roku. Nowe zasady będą więc 
obowiązywać dopiero od 2023 roku. 

Podatnikom rozliczającym najem prywatny na zasadach 
ogólnych zostaje zatem ponad rok na dokonanie 
ewentualnych inwestycji w lokal. Poniesione w 2021 
lub w 2022 roku koszty mogą być jeszcze uwzględnione 
w rozliczeniu podatkowym za 2021 rok i odpowiednio 
za 2022 rok. Ponadto, w przypadku wygenerowania 
straty z najmu prywatnego opodatkowanego 
na zasadach ogólnych, istnieje możliwość jej rozliczenia 
na obowiązujących zasadach z przychodami z najmu 
prywatnego uzyskanymi w kolejnym roku/latach 
(tj. w ramach tego samego źródła przychodów), nawet 
w sytuacji, kiedy przychody te będą już opodatkowane 
obowiązkowo ryczałtem. 

Podatnicy, którzy ponoszą znaczące koszty i będą chcieli 
je w dalszym ciągu odliczać, mogą rozważyć założenie 
działalności gospodarczej i wybrać opodatkowanie 
na zasadach ogólnych (również i tutaj czekają podatników 
nowości – od 2022 roku zmianie ulegnie skala 
podatkowa, w tym kwota wolna od podatku i progi 
podatkowe) bądź podatek liniowy. Wprawdzie odpisy 
amortyzacyjne od lokali mieszkalnych od 2023 roku nie 
będą mogły być kosztem podatkowym, ale możliwe 
będzie odliczanie innych wydatków ponoszonych 
w związku z wynajmowaną nieruchomością.  
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W ramach Polskiego Ładu rząd przygotował 
szereg nowych rozwiązań na gruncie przepisów 
ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Z jednej strony znajdują się tam rozwiązania 
mające na celu obniżenie zobowiązań podatkowych 
(podwyższenie kwoty wolnej, zwiększenie progu 
podatkowego), z drugiej zaś brak możliwości odliczenia 
składki zdrowotnej spowoduje zwiększenie obciążeń 
podatkowych. Aby zminimalizować skutki braku 
możliwości odliczenia składki zdrowotnej, na gruncie 
ustawy o PIT wprowadzone zostało nowe odliczenie 
od dochodu, zwane potocznie ulgą dla klasy średniej. 

DLA KOGO ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ?

Wprowadzona ulga dla klasy średniej skierowana jest 
przede wszystkim do szeroko pojętych pracowników, 
a więc do osób uzyskujących przychody ze stosunku 
pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej oraz 
spółdzielczego stosunku pracy. Ulga obejmie również 
twórców i artystów korzystających z 50% kosztów 
uzyskania przychodu, pod warunkiem, że będą 
to pracownicy oraz przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą opodatkowaną według 
progresywnej skali podatkowej. Ulga nie obejmie 
z kolei osób osiągających przychodu z tytułu umów 

zlecenia i umów o dzieło oraz emerytów uzyskujących 
przychody z tytułu emerytury. 

OBOWIĄZUJĄCE LIMITY I SPOSÓB LICZENIA

Zgodnie z zapowiedzianymi zmianami ulga przysługiwać 
będzie osobom, których roczny przychód brutto 
mieści się w przedziale między 68 412 zł a 133 692 zł. 
W przypadku przedsiębiorców podstawą będzie przychód 
brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, 
z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne. 
Osoby których przychód wynosi ponad górny limit nie 
będą uprawnione do stosowania ulgi, a więc finalnie 
ich zobowiązanie podatkowe na skutek wprowadzenia 
Polskiego Ładu ulegnie zwiększeniu. Z kolei osoby 
których roczne przychody mieszczą się poniżej dolnego 
limitu nie stracą w stosunku do obecnie obowiązujących 
uregulowań, z uwagi na fakt podwyższenia kwoty wolnej 
od podatku. 

Roczna kwota ulgi ma być wyliczana w następujący 
sposób:

1)  (A x 6,68% – 4566,00 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego 
co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 
102 588 zł

Ulga  
dla klasy 
średniej
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2)  (A x (- 7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego 
od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

A - oznacza uzyskane przez podatnika w roku 
podatkowym przychody ze stosunku służbowego, 
stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego 
stosunku pracy lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej, które podlegają opodatkowaniu 
na zasadach ogólnych zgodnie z art. 27 ustawy 
o PIT.

Ponadto, ulga będzie również stosowana na bazie 
miesięcznej, przy obliczaniu zaliczki na podatek przez 
pracodawcę. Za miesiące, w których pracownik 
uzyska przychody w wysokości wynoszącej 
od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu 
na zasadach ogólnych, płatnik pomniejsza dochód 
o kwotę ulgi dla pracowników, w wysokości obliczonej 
według wzoru:

1) (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego 
co najmniej 5 701 zł i nieprzekraczającego kwoty 
8 549 zł,

2)  (A x (- 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego 
od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

A - oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody 
ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 
nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które 
podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych 
zgodnie z art. 27 ustawy o PIT.

W tym miejscu warto wspomnieć, że ulga będzie 
stosowana dwustopniowo. Oznacza to, że aby z niej 
skorzystać, należy spełnić zarówno kryterium miesięczne 
oraz roczne. Może bowiem dojść do sytuacji, w której 
pracodawca naliczy pracownikowi w trakcie roku ulgę, 
obniżając zaliczki na podatek, a następnie pracownik 
w ujęciu rocznym osiągnie dochody poniżej limitu, np. 
na skutek rozwiązania umowy o pracę przed zakończeniem 
roku. Taka sytuacja wiązać się będzie z koniecznością 
dopłaty w zeznaniu podatkowym kwoty ulgi, którą 
pracodawca ujął na bazie miesięcznej. Analogicznie, 
pracownik któremu pracodawca na bazie miesięcznej 
uwzględniał ulgę, pod koniec roku otrzyma jednorazową 
płatność, np. bonus roczny, którego wysokość spowoduje, 
że w ujęciu rocznym przychód brutto przekracza górny 
limit stosowania ulgi. Również w tym przypadku będzie 
istniała konieczność dopłaty z powodu zastosowania ulgi. 
Mając na uwadze sposób obliczania ulgi, dla pracowników 
których zarobki zbliżają się do górnego bądź dolnego limitu 
zasadne się wydaje złożenie oświadczenia do pracodawcy 
o nienaliczaniu ulgi w trakcie roku. Takie oświadczenie 
składać należy każdorazowo w każdym roku podatkowym. 
Wówczas pracownik który kwalifikuje się do skorzystania 

z ulgi, dokona tego w rozliczeniu rocznym, bez ryzyka 
dopłaty podatku. Takie oświadczenie powinny złożyć 
również oczywiście osoby które już na początku roku 
wiedzą, że w trakcie roku ich przychód brutto przekroczy 
limit, a więc nie będą uprawnione do zastosowania ulgi. 

ULGA WE WSPÓLNYM ROZLICZENIU 
Z MAŁŻONKIEM

Warto wspomnieć również o sposobie rozliczenia 
ulgi w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków. 
Weryfikując możliwość zastosowania ulgi w przypadku 
wspólnego rozliczenia należy ocenić odrębnie przychody 
każdego z małżonków. Jeżeli więc łączny przychód 
małżonków przekracza górny limit stosowania ulgi, ale 
odrębnie przychody każdego z nich mieszczą się w limicie 
stosowania ulgi, wówczas ulga przysługuje każdemu 
z nich. Analogicznie, w przypadku w którym przychody 
jednego małżonka przekraczają górny limit, a przychody 
drugiego mieszczą się w limicie, ten drugi małżonek 
w dalszym ciągu będzie miał prawo do skorzystania z ulgi.  

WYZWANIE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Omawianą ulgę należy ocenić co do zasady jako 
pozytywną zmianę, która niwelować będzie skutki 
innych zmian, mających na celu zwiększenie obciążeń 
podatkowych. Niemniej, sposób obliczania ulgi jak również 
ryzyko jej nienależnego zastosowania powoduje, że jest 
to rozwiązanie nad wymiar skomplikowane. Spodziewać 
się należy, że pracodawcy od przyszłego roku staną 
przed dużym wyzwaniem związanym z prawidłowym 
rozliczeniem ulgi dla klasy średniej, skomplikuje 
to również i tak już nieraz trudne przygotowanie rocznego 
rozliczenia podatkowego dla samych pracowników. 
Ponadto zastanawia wyłączenie z katalogu podmiotów 
uprawnionych do stosowania ulgi osób osiągających 
przychody z tytuł umów zlecenia, umów o dzieło bądź 
z działalności gospodarczej opodatkowanej w sposób 
liniowy. Skoro odliczenie to zostało potocznie nazwane 
ulgą dla klasy średniej, za zasadne wydaje się przyjęcie 
wyłącznie kryterium dochodowego, a nie podmiotowego. 
Alternatywą dla omawianej ulgi mogłoby być 
skonstruowanie na nowo kwoty wolnej od podatku oraz 
progów podatkowych, czyli zmiany systemowej w miejsce 
proponowanego konkretnego odliczenia od dochodu. 

 

Piotr 
Hanuszewski 
Menedżer w Zespole Global 
Mobility Services w KPMG 
w Polsce 
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Ulga  
na powrót

Polski Ład przewiduje wprowadzenie nowej ulgi 
podatkowej dla podatników, uzyskujących status 
rezydentów podatkowych w Polsce, tzw. „ulga 

na powrót”. Ulga dotyczyć będzie zarówno osób po raz 
pierwszy osiedlających się w Polsce, jak również 
podatników powracających do Polski po dłuższej 
nieobecności, która wiązała się z utratą statusu 
rezydenta.

Ulga na powrót ma zostać umieszczona w katalogu 
zwolnień przedmiotowych znajdujących się w art. 21 
ust. 1 (pkt 152) ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych.

Założeniem ulgi ma być zwolnienie z podatku 
dochodowego przychodów podatnika, który 
przeniósł swoje miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Ulga dotyczyć ma przychodów 
osiąganych w czterech kolejno po sobie następujących 
latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym 
podatnik przeniósł swoje miejsce zamieszkania do Polski, 
albo od początku roku następnego. 

RODZAJE PRZYCHODÓW OBJĘTYCH ULGĄ 
NA POWRÓT

Ze zwolnienia mają korzystać przychody z pracy 
i stosunków pokrewnych, umów zlecenia, działalności 
gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych, 
podatkiem liniowym czy też ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych. 

Przy obliczaniu kwoty przychodów objętych ulgą nie 
uwzględnia się natomiast przychodów opodatkowanych 
podatkiem zryczałtowanym na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, np. dywidend i odsetek oraz przychodów już 
zwolnionych z podatku.

Ulgę na powrót podatnik będzie mógł stosować do limitu 
w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 85 528 zł, tj. kwoty pierwszego progu 
podatkowego obowiązującego na dotychczasowych 
zasadach. 
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Ulgę będzie można łączyć z innymi dochodami 
zwolnionymi z podatku, np. z ulgą dla młodych, jednak 
przy takim połączeniu suma przychodów zwolnionych 
od podatku na podstawie ulgi dla młodych oraz ulgi 
na powrót nie może w roku podatkowym przekroczyć 
kwoty 85 528 zł. W praktyce oznaczać to może, 
że podatnik faktycznie skorzysta wyłącznie z jednej 
preferencji.

ULGA NA POWRÓT A KOSZTY AUTORSKIE 

Ulga ma mieć także zastosowanie do przychodów 
twórców korzystających z 50-porocentowych kosztów 
uzyskania przychodu. 

Limit przychodów objętych ulgą na powrót podlegać 
ma łączeniu z sumą kosztów autorskich stosowanych 
przez twórców. W przypadku zastosowania ulgi 
na powrót suma łącznych autorskich kosztów uzyskania 
przychodów oraz przychodów objętych ulgą nie może 
w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej 
górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, 
tj. zgodnie z nowymi zasadami – kwoty 120 000 zł. 
Dzięki temu, twórcy, którzy wykorzystają limit 85 528 
zł na zastosowanie ulgi na powrót będą mogli korzystać 
z kosztów autorskich do limitu 34 472 zł w roku 
podatkowym.

WARUNKI STOSOWANIE ZWOLNIENIA

Projekt w sposób szczegółowy wskazuje warunki 
zastosowania ulgi na powrót. Zwolnienie przysługuje 
podatnikowi, który w wyniku przeniesienia miejsca 
zamieszkania staje się polskim rezydentem podatkowym. 

Ponadto, podatnik nie może uprzednio posiadać statusu 
rezydenta w Polsce w okresie obejmującym trzy lata 
kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym 
zmienił miejsce zamieszkania oraz okres od początku roku, 
w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, 
w którym zmienił miejsce zamieszkania. 

Kolejnym warunkiem jest posiadanie obywatelstwa 
polskiego, Karty Polaka lub obywatelstwa innego 
państwa członkowskiego UE, EOG czy Szwajcarii lub 
posiadanie miejsca zamieszkania we wskazanym okresie 
w krajach EU, EOG, Szwajcarii oraz krajach wymienionych 
w ustawie, w tym np. Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanadzie, 
Stanach Zjednoczonych, Korei czy Meksyku. Jeżeli 
jednak podatnik przenosić się będzie z kraju innego 
niż wymieniony w ustawie, wówczas dodatkowym 
warunkiem, który musi być spełniony dla stosowania 
ulgi na powrót, jest wcześniejsze posiadanie miejsca 
zamieszkania w Polsce trwającego nieprzerwanie przez 
minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych.

Projekt przewiduje również warunek posiadania 
certyfikatu rezydencji podatkowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego status rezydencji w okresie niezbędnym 
do ustalenia prawa do ulgi.

Ulga na powrót przysługiwać ma jednorazowo, co oznacza, 
że osoby, które ponownie przenoszą miejsce zamieszkania 
do Polski, nie będą miałby możliwości korzystania z ulgi 
wielokrotnie przy każdej zmianie rezydencji.

Przepisy przewidywać będą możliwość zastosowania ulgi 
już na etapie kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek 
dochodowy, jeżeli podatnik złoży odpowiednie 
oświadczenie w tym zakresie. Należy jednak pamiętać, 
że projekt nie przewiduje pełnego zwolnienia przychodów 
z obciążeń fiskalnych. Przychód objęty ulgą na powrót 
stanowić będzie, bowiem podstawę do naliczenia składki 
zdrowotnej, w przypadku przychodów ze stosunku pracy 
i pokrewnych oraz umów zlecenia.

Projekt zakłada, że ulga na powrót ma wejść w życie 
z dniem 1 stycznia 2022 r. i ma mieć zastosowanie 
do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania 
na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz 
do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 
2022 r.  

Natalia  
Wytrykowska
Menedżer w Zespole Global Mobility 
Services w KPMG w Polsce
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Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski to jedna 
z propozycji w ramach programu repatriacji kapitału 
będącego częścią tzw. Polskiego Ładu. Rozwiązanie 

to adresowane jest do osób fizycznych dysponujących 
znacznym majątkiem, które zdecydują się przenieść swoje 
miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski. 

Opodatkowanie ryczałtem możliwe będzie wyłącznie 
w zakresie dochodów zagranicznych – czyli tych, których 
Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik 
nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski. 

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie 
od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów 
zagranicznych. Podatnik jest obowiązany wpłacić ryczałt 
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego 
po roku podatkowym. Jeżeli podatnik przeniósł 
miejsce zamieszkania na terytorium Polski w trakcie 
roku podatkowego, wysokość ryczałtu (w domyśle – 
za pierwszy rok stosowania) ustala się proporcjonalnie 
do liczby miesięcy, w których podatnik podlegał 
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w tym 
roku podatkowym.

Z ryczałtu skorzystać będą mogły osoby fizyczne, które:

• przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Polski 
składając jednocześnie urzędowi skarbowemu 
stosowne oświadczenie (do końca stycznia roku 
następującego po roku zmiany rezydencji) oraz

• nie będą posiadać miejsca zamieszkania w Polsce 
przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych 
poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy zmiany 
rezydencji.

Do oświadczenia podatnik dołącza certyfikat rezydencji 
dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów 
podatkowych w wymaganym okresie lub inny dokument 
potwierdzający rezydencję podatkową. Niektóre państwa 
nie wystawiają certyfikatów rezydencji za okresy wsteczne. 
Doprecyzowanie przepisu poprzez możliwość potwierdzenia 
rezydencji innym dokumentem pozwala przyjąć, 
że akceptowanymi dokumentami mogą być np. zagraniczne 
zeznania podatkowe składane w kraju rezydencji. 

Jak już zostało wspomniane, opodatkowaniu ryczałtem 
podlegają przychody uzyskane poza terytorium Polski 
w roku podatkowym z wyłączeniem przychodów 
opodatkowanych na zasadach określonych dla 
zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC). Przychodów 
zagranicznych nie łączy się z innymi dochodami 
(przychodami) podlegającymi opodatkowaniu i nie 
wykazuje się w zeznaniach podatkowych oraz księgach 
podatkowych. Nie stanowią one m.in. podstawy 
do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów oraz 
odliczenia w jakiejkolwiek formie. 

Ryczałt  
dla osób 
przenoszących  
się do Polski
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Warto wspomnieć, że osoba fizyczna, która przeniesie 
swoją rezydencję do Polski i skorzysta z ryczałtu, nadal 
może posiadać obowiązek podatkowy w innym kraju. Taka 
sytuacja może mieć miejsce w przypadku tych dochodów, 
które na podstawie umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania, opodatkowane są zawsze w państwie 
źródła (np. dochód osiągany z wynajmu nieruchomości). 
Przed podjęciem decyzji o zmianie rezydencji na polską, 
należy przeanalizować umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania i upewnić się, że ryczałt faktycznie 
będzie w danym przypadku rozwiązaniem korzystnym. 
Przepisy zawarte w umowach o unikaniu podwójnego 
opodatkowania mają pierwszeństwo przed przepisami 
ustawowymi co oznacza, że regulacje wprowadzane 
w ramach Polskiego Ładu nie wpływają na stosowanie 
umów międzynarodowych. 

Skorzystanie z ryczałtu niesie za sobą również 
dodatkowy obowiązek. Osoba fizyczna, która przeniosła 
rezydencję podatkową do Polski i zdecydowała się 
skorzystać z opodatkowania ryczałtem, ma obowiązek 
ponieść wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki 
i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub 
krzewienie kultury fizycznej, których rodzaje zostaną 
określone w odrębnym rozporządzeniu Ministra Finansów, 
w wysokości co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym 
począwszy od roku podatkowego następującego 
bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik 
przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Fakt 
określenia kategorii wydatków w rozporządzeniu może 
oznaczać, że podatnik może zostać niejako zmuszony 
do finansowego wsparcia konkretnych organizacji lub 
inicjatyw. Lepszym rozwiązaniem byłoby umożliwienie 
podatnikom realizacji tego obowiązku poprzez wsparcie 
dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego.

Opodatkowanie ryczałtem można stosować przez okres 
maksymalnie 10 kolejnych lat podatkowych licząc od roku 
podatkowego, w którym podatnik przeniósł miejsce 
zamieszkania na terytorium Polski. Podatnik ma możliwość 
złożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania 
ryczałtem przed upływem 10 letniego okresu. 

Do członka rodziny (małżonek lub dziecko) podatnika 
korzystającego z ryczałtu przepisy stosuje się 
odpowiednio, przy czym ryczałt wynosi dla takiej osoby 
100 000 zł za rok podatkowy.  

Natalia 
Jarzębowska 
Menedżer w Zespole Global  
Mobility Services w KPMG  
w Polsce
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Kluczowe zmiany wprowadzane przez Polski Ład 
obejmują m. in. zmiany zasad opłacania oraz 
odliczania od podatku obowiązkowych składek 

na ubezpieczenie zdrowotne. Zmiany te odczują 
zarówno pracownicy, zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy, 
szczególnie ci, którzy prowadzą małe i średnie firmy. 

ROZLICZENIE SKALĄ PODATKOWĄ

Pierwsza z wprowadzonych zmian dotyczy podatników 
rozliczających się według skali podatkowej, czyli 
progresywnymi stawkami podatku – 17% i 32%, 
m. in. pracowników, zleceniobiorców oraz inne osoby 
opodatkowujące swoje dochody w ten sposób. 
Dotychczas wysokość składki zdrowotnej wynosiła 9% 
dochodu, przy czym uwzględniano możliwość odliczenia 
jej części (7,75%) od podatku. Stopa procentowa składki 
na ubezpieczenie zdrowotne nie ulegnie zmianie, jednak 
od 1 stycznia 2022 r. niemożliwe będzie odliczanie jej 
od podatku. W praktyce oznacza to, że wynagrodzenie 
netto lepiej zarabiających pracowników będzie niższe 
niż do tej pory. Zmiana ta będzie miała wyraźny wpływ 
na osoby, których roczne zarobki przekroczą kwotę 133 
692 zł. Pracownicy osiągający dochody nieprzekraczające 

tej kwoty, będą uprawnieni do skorzystania 
z dodatkowej ulgi, tzw. ulgi dla klasy średniej, która 
ma rekompensować brak możliwości odliczenia składki 
zdrowotnej od dochodu. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wysokości 
wynagrodzenia osoby zatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę, której miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 
20 000 PLN. 

Wynagrodzenie 
netto

Aktualnie
Po wprowadzeniu 

zmian

miesięczne 13 183,84 PLN 12 642,43 PLN

roczne 158 206,14 PLN 151 709,14 PLN

Zgodnie z proponowanymi zmianami przedsiębiorcy, 
zamiast odprowadzania ryczałtowej składki będą 
zobowiązani do obliczania jej od osiągniętego dochodu. 
Stopa procentowa odprowadzanej składki, tak jak 
w przypadku pracowników, będzie wynosiła 9% i nie 
będzie podlegała odliczeniu od podatku. 

Składka 
zdrowotna
– zmiany dla 
pracowników  
i przedsiębiorców
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Obecnie, członkowie zarządu, otrzymujący 
wynagrodzenie na podstawie uchwały, nie podlegali 
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgodnie z założeniami 
Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 członkowie zarządu 
zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem 
zdrowotnym. Tak jak w przypadku osób rozliczających 
się według skali podatkowej, składka będzie liczona 
według stawki 9%, a jej podstawą będzie wynagrodzenie 
otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. 
Również w tym przypadku składka nie będzie podlegała 
odliczeniu od podatku. Wprowadzona zmiana spowoduje 
znaczący spadek wynagrodzenia netto członków zarządu. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wysokości 
wynagrodzenia członka zarządu, którego miesięczne 
wynagrodzenie brutto wynosi 20 000 PLN. 

Wynagrodzenie 
netto

Aktualnie
Po wprowadzeniu 

zmian

miesięczne 14 749,08 PLN 13 805,00 PLN

roczne 176 989,00 PLN 165 660,00 PLN

PODATEK LINIOWY

Istotną zmianą wprowadzaną przez Polski Ład jest zmiana 
w zakresie wysokości składki zdrowotnej dla osób 
prowadzących działalność gospodarczą, przy założeniu, 
że wybrały one rozliczenie 19-procentowym podatkiem 
liniowym. W przypadku takich osób, od 1 stycznia 
2022 r. wysokość składki zdrowotnej wynosić będzie 
4,9% podstawy wymiaru składek. Składka ta nie będzie 
podlegała odliczeniu od podatku. 

W przypadku osób, które poniosą w danym roku 
podatkowym stratę z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, podstawę dla składek na ubezpieczenie 
zdrowotne będzie kwota minimalnego wynagrodzenia. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wysokości 
wynagrodzenia osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą, której miesięczne wynagrodzenie brutto 
wynosi 20 000 PLN.

Wynagrodzenie 
netto

Aktualnie
Po wprowadzeniu 

zmian

miesięczne 15 261,01 PLN 14 382,91 PLN

roczne 183 132,12 PLN 172 594,93 PLN

 

ROZLICZENIE RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW 
EWIDENCJONOWANYCH

Sytuacja wygląda bardziej skomplikowanie w przypadku 
osób rozliczających się metodą ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych. Dla takich osób bardzo istotną 
kwestią będzie kwota osiąganych rocznych przychodów 
oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 
poprzedniego roku podatkowego. Stawka składki 
zdrowotnej w przypadku rozliczenia ryczałtem również 
będzie wynosić 9%, bez możliwości odliczenia jej części 
od podatku. 
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Podstawa dla składki zdrowotnej dla osób rozliczających 
się metodą ryczałtu, będzie zależała od osiąganego 
przychodu rocznego:

— Przychód do 60 tys. zł – 60% przeciętnego 
wynagrodzenia, 

— Przychód do 300 tys. zł – 100% przeciętnego 
wynagrodzenia, 

— Przychód powyżej 300 tys. zł – 180 % przeciętnego 
wynagrodzenia. 

Warto jednak zaznaczyć, że w ciągu roku podatkowego 
składki na ubezpieczenia zdrowotne będą obliczane 
progresywnie, na podstawie wysokości przychodów 

od początku roku (stopniowo 60%, 100% i 180%). 
W związku z tym, ostatecznie może wystąpić 
konieczność dokonania dopłaty składek na bazie rocznej, 
ze względu na stosowane wcześniej niższe podstawy 
niż wynikające z rocznych przychodów. W przypadku 
nadpłaty wpłaconych w ciągu roku składek, będzie 
również możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaconych 
składek zdrowotnych, pod warunkiem wystąpienia 
o zwrot w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu 
złożenia zeznania podatkowego za dany rok. 

Poniższa tabela przedstawia porównanie wysokości 
wynagrodzenia osoby rozliczającej się ryczałtem, której 
miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 20 000 PLN.

Wynagrodzenie 
netto

Aktualnie
Po wprowadzeniu 

zmian

miesięczne 15 641,01 PLN 15 174,30 PLN

roczne 187 692,12 PLN 182 091,62 PLN

 

ROZLICZENIE KARTĄ PODATKOWĄ

Zgodnie z wprowadzanymi 1 stycznia 2022 r. przepisami, 
prawo zastosowania karty podatkowej, jako sposobu 
opodatkowania będą mieli jedynie podatnicy, którzy 
rozliczali się w ten sposób na dzień 31 grudnia 2021 r. 

U osób, które jako metodę opodatkowania wybiorą kartę 
podatkową, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
zdrowotne będzie stanowić kwota minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego 
roku, a obowiązującą stawką składek będzie 9%. Również 
w tym przypadku nie będzie możliwe odliczenie składki 
od podatku. 

Warto również pamiętać, że od 1 stycznia 2022 r. będzie 
obowiązywał nowy termin wpłaty składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne. Dotychczas terminem na wpłatę 
składek był 15 dzień miesiąca następującego, od 2022 
roku składki terminem wpłaty będzie 20 dzień miesiąca, 
tak samo jak w przypadku wpłat zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych.   

Anna  
Koperska
specjalista w Zespole Global Mobility 
Services w KPMG w Polsce 
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W regulacjach zmieniających między innymi 
ustawę o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, zwanych potocznie „Polskim 

Ładem” przewidziano rozwiązania mające na celu 
zwalczanie nielegalnego zatrudniania pracowników. 
Zmiany przewidują bardziej dotkliwe sankcje dla 
podmiotów, które zdecydują się na nielegalne 
zatrudnianie pracowników.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna 
praca zarobkowa oznacza:

• zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez 
potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie 
rodzaju zawartej umowy i jej warunków,

• niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej 
inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego,

• podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym 
właściwego powiatowego urzędu pracy.

Ponadto, ww. ustawa mówi również o nielegalnym 
wykonywaniu pracy przez cudzoziemca, które oznacza 
wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest 
uprawniony do wykonywania pracy lub nie posiada 
odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym 
na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa 
pobytu nie uprawnia do wykonywania pracy.

Nielegalne zatrudnienie wiąże się z szeregiem konsekwencji 
nie tylko dla osoby wykonującej w ten sposób pracę, 
ale też dla samego podmiotu, który zatrudnia nielegalnie 
pracowników. Poniżej szerzej opisane zostaną konsekwencje 
w zakresie PIT oraz ubezpieczeń społecznych. 

Obecnie, nielegalne zatrudnienie nie zwalnia pracownika 
zatrudnianego w ten sposób z obowiązku rozliczenia 

podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto, 
w przypadku powstania zaległości podatkowej, 
należy uiścić odsetki od zaległości podatkowych, 
chyba że odsetki nie przekraczają kwoty 8,70 zł. 
Poza tym, za określone naruszenia przewidziana jest 
odpowiedzialność karnoskarbowa.

Jeżeli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne, co do zasady, do ich zapłaty 
zobowiązany jest płatnik. Po ich uiszczeniu ma on jednak 
prawo do żądania zwrotu równowartości części, która 
powinna być potrącona z wynagrodzenia pracownika. 
Podobnie jak w przypadku PIT, należne są odsetki 
od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne 
i ubezpieczenie zdrowotne. ZUS może ponadto nałożyć 
opłatę dodatkową w wysokości do 100 % nieopłaconych 
składek.

Ustawodawca zaadresował zarówno przypadki 
nielegalnego zatrudnienia pracowników (tzw. zatrudnienie 
„na czarno”), jak i nieujawniania właściwym organom 
części wynagrodzenia ze stosunku pracy (tzw. wypłata 
części wynagrodzenia „pod stołem”). 

Zgodnie z nowymi regulacjami, w pierwszym z wyżej 
wymienionych przypadków, pracodawcy zostanie 
przypisany przychód w wysokości równowartości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na dzień 
stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Ponadto, 
przychód ten będzie przypisany niezależnie od tego, czy 
nieuczciwy pracodawca faktycznie wypłacał nielegalnie 
zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenie i w jakiej 
wysokości.

W sytuacji wypłaty części wynagrodzenia „pod stołem”, 
pracodawcy zostanie przypisany przychód w części, 
w jakiej pracodawca nie ujawnił przychodu właściwym 
organom państwowym. Jednocześnie, w przypadku 
pracownika, ta część przychodu będzie podlegała 
zwolnieniu z opodatkowania. 
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Powyższe regulacje oznaczają, że w wyniku 
proponowanej zmiany, nielegalnie zatrudniony pracownik 
nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających 
z okoliczności nielegalnego zatrudnienia. Konsekwencje 
w zakresie podatku dochodowego mają obciążać tylko 
pracodawcę.

Dodatkową sankcją dla pracodawcy będzie wyłączenie 
z kosztów uzyskania przychodów:

• wypłaconych, dokonanych lub postawionych 
do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych 
należności z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz 
wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia w części, 
w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym 
organom państwowym,

• składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego 
zatrudnienia oraz od części nieujawnionego 
wynagrodzenia, mimo iż składki te będą finansowane 
ze środków podmiotu nielegalnie zatrudniającego 
pracowników jako płatnika składek. 

Dodatkowo, zgodnie z wprowadzonymi zmianami 
w sposobie opłacania zaległych składek:

• składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 
i chorobowe od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego 
zatrudnienia oraz od części nieujawnionego 
wynagrodzenia nie obciążają ubezpieczonego 
i opłacane są w całości z własnych środków przez 
płatnika składek,

• składki na ubezpieczenie zdrowotne 
od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego 
pracownika oraz od części nieujawnionego 
wynagrodzenia będą w całości finansowane przez 
pracodawcę.

W praktyce, nielegalnie zatrudniający pracodawca będzie 
więc musiał zapłacić (poza wynagrodzeniem, które 
już zapłacił pracownikowi) składki na ubezpieczenia 
społeczne (zarówno część pracodawcy, jak i część 
pracownika) i ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek 
dochodowy od osób fizycznych za pracownika. Ponadto, 
podatek dochodowy zapłacony przez nielegalnie 
zatrudniającego pracodawcę będzie wyższy, niż gdyby 
miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania 
przychodów wynagrodzenia pracownika oraz składek 
na ubezpieczenia społeczne. W związku z tym, 
pracodawcy zostaną niejako ukarani podwójnie – zostanie 
im przypisany dodatkowy przychód oraz nie będą mieli 
możliwości zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania 
przychodów.

Nowe przepisy uderzają w tych przedsiębiorców, 
którzy nieuczciwie konkurują z firmami prowadzącymi 

swoją działalność legalnie. Z jednej strony, wskutek 
zmian przedsiębiorcy mogą mniej chętnie podejmować 
ryzyko nielegalnego zatrudnienia. Z drugiej strony, 
nowe regulacje mogą prowadzić do nadużyć przez 
pracowników, którzy zyskają na nielegalnym zatrudnieniu 
w tym sensie, że to pracodawca zapłaci za nich składki 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
oraz odprowadzi PIT. Ponadto, nie do końca sprawiedliwe 
wydaje się to, że karę miałby ponosić pracodawca, 
niezależnie od tego, czy nielegalne zatrudnienie zostało 
podjęte z jego inicjatywy, czy też nie.  

Sebastian 
Kałuża
Menedżer w Zespole Global 
Mobility Services w KPMG  
w Polsce 

PITpoint Magazine

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich 
stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.18



Wśród wielu zmian w prawie podatkowym 
zapowiadanych w ramach Polskiego Ładu 
można znaleźć kilka istotnych zmian dotyczących 

składania zeznań rocznych. Nowe zasady rozliczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych mają 
objąć przede wszystkim małżonków i osoby samotnie 
wychowujące dzieci. 

ROZLICZENIE Z MAŁŻONKIEM

W aktualnym stanie prawnym, małżonkowie będący 
rezydentami dla celów podatkowych w Polsce 
(tj. podlegający nieograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu) mogą rozliczyć się indywidualnie lub 
wspólnie. Ten rodzaj rozliczenia jest również możliwy dla 
osób będących nierezydentami dla celów podatkowych 
w Polsce dla podatników: 

• posiadających miejsce zamieszkania na terenie UE, 
EOG lub Szwajcarii,

• osiągających przychody, które podlegają 
opodatkowaniu w Polsce i stanowią co najmniej 75% 
całkowitego przychodu z danego roku podatkowego 

 oraz

• mających potwierdzoną rezydencję w innym kraju 
certyfikatem rezydencji.

W rozliczeniu tym podatek jest obliczany w następujący 
sposób – dochody każdego z małżonków, 
po pomniejszeniu o odliczenia opisane szczegółowo 
w art. 26, art. 26e i art. 26h ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1128 z późn. zm.) (dalej: ustawa o PIT), dodaje się 
do siebie, po czym dzieli się je na pół i od tej połowy 
obliczany jest podatek według skali podatkowej, który 
to z kolei mnoży się razy dwa, w wyniku czego otrzymuje 
się należny podatek (art. 6 ust. 1-2 ustawy o PIT).

Wspólne rozliczenie małżonków jest szczególnie korzystne 
w sytuacji, gdy jedno z małżonków osiąga dochód 
przekraczający drugi próg podatkowy bądź gdy jeden 
z małżonków nie uzyska żadnych przychodów bądź będą 
one na tyle niskie, że nie będą opodatkowane.

Zmiany w zakresie 
rozliczeń rocznych PIT
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Jednym z głównych ograniczeń tego typu rozliczenia jest 
konieczność trwania wspólności majątkowej przez cały 
rok podatkowy, za który małżonkowie chcieliby rozliczyć 
się razem. W praktyce oznacza to, że na chwilę obecną 
nie istnieje możliwość wspólnego rozliczenia w roku 
zawarcia małżeństwa. Sytuacja ta zmieni się po wejściu 
w życie przepisów Polskiego Ładu, który wprowadza 
możliwość wspólnego rozliczenia małżonków „od dnia 
zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku 
podatkowego”, modyfikując art. 6 ust. 2 ustawy o PIT.

Kolejną zmianą przewidzianą w Polskim Ładzie jest 
objęcie prawem do wspólnego rozliczenia podatników, 
którzy uzyskują dochody opodatkowane podatkiem 
liniowym (art. 30c ustawy o PIT) lub ryczałtem (według 
zasad określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.)) z wyłączeniem 
dochodów z najmu prywatnego (art. 6 ust. 1a ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym), jeśli przez cały 
rok podatkowy nie osiągnęli przychodów ani nie ponieśli 
kosztów, o których mowa w powyższych przepisach, czyli 
podatników, którzy złożą „zerowy” PIT-36L bądź PIT-
28, co jest obowiązkowe np. w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej, która w danym roku nie 

przyniosła dochodów. Zmiana ta wprowadzi możliwość 
wspólnego rozliczenia z małżonkiem dla podatników, którzy 
do tej pory nie mogli rozliczyć się wspólnie z małżonkiem 
z powodu wybrania opcji opodatkowania swoich 
przychodów podatkiem liniowym bądź ryczałtem w latach 
poprzednich, pomimo braku dochodów opodatkowanych 
w ten sposób w danym roku podatkowym. Rozwiązanie 
to może okazać się korzystniejsze w sytuacji, gdy 
podatnik lub małżonek uzyskują dodatkowo przychody 
opodatkowane na zasadach ogólnych.

ROZLICZENIE JAKO OSOBA SAMOTNIE 
WYCHOWUJĄCA DZIECKO

Na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawnych 
rodzice lub opiekunowie prawni, niepozostający w związku 
małżeńskim bądź pozostający w separacji lub gdy jedno 
z małżonków zostało pozbawione praw rodzicielskich albo 
odbywa karę pozbawienia wolności, mogą skorzystać 
z preferencyjnego rozliczenia podatku dochodowego jako 
osoba samotnie wychowująca dziecko, według zasad 
określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. 

Ustawodawca przez dziecko rozumie:

• dziecko małoletnie, 

• dzieci bez względu na wiek, które otrzymywały zasiłek 
(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz 

• uczące się dzieci do ukończenia 25. roku życia, 
jeśli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowaniu w Polsce. 

Ten rodzaj rozliczenia jest również możliwy dla osób 
będących nierezydentami dla celów podatkowych 
w Polsce na takich samych zasadach jak w przypadku 
wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Podatek w przypadku 
rozliczenia samotnego rodzica obliczany jest w podobny 
sposób jak podatek małżonków, tak więc dochody rodzica, 
pomniejszone o przysługujące ulgi i odliczenia, dzieli się 
na pół a uzyskany z tej kwoty wynik podatkowy mnoży się 
razy dwa.

Najważniejszą zmianą proponowaną przez Polski Ład jest 
zmiana w zapisie art. 6 ust. 4 ustawy o PIT uściślająca, 
że od 2021 roku z tego rozliczenia mógłby skorzystać 
tylko jeden rodzic lub opiekun prawny dziecka. Zmiana 
ta spowodowana była licznymi nadużyciami prawa 
do stosowania tego preferencyjnego rozliczenia, które 
nie powinno być używane przez każdą osobę niezamężną 
posiadającą dzieci a osoby, które rzeczywiście samotnie 
wychowują dzieci, bez udziału drugiego rodzica. 
Jednakże, zgodnie z najnowszymi ustaleniami, Polski Ład 
ma całkowicie zlikwidować rozliczenie samotnego rodzica, 
uchylając art. 6 ust. 4 ustawy o PIT, zastępując je nową 
ulgą dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł, które 
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ma przysługiwać jednemu z rodziców i będzie mogło być 
zastosowane przez tego z rodziców, z którym dziecko 
ma miejsce zamieszkania. Odliczenie to zostało dodane 
do listy odliczeń figurujących w ustawie o PIT jako art. 
27ea. Według autorów projektu, modyfikacja ta jest 
spowodowana faktem, iż kwota wolna w wysokości 
30 tys. zł zwielokrotniłaby zysk samotnych rodziców 
w porównaniu do rodziców pozostających w związku 
małżeńskim, co mogłoby prowadzić do rozwodów 
z powodów ekonomicznych bądź niechęci do zawierania 
małżeństw.

ULGA PRORODZINNA

Ulga prorodzinna, zwana też ulgą na dzieci, obecnie 
funkcjonuje jako odliczenie od podatku należnego. 
Wysokość ulgi zależy od ilości dzieci a rodzice mogą 
wykorzystać ulgę w dowolnej proporcji. 

Zmiana zakładana przez Polski Ład ma dotyczyć 
doprecyzowania przepisów w kwestii podziału ulgi, jeśli 
rodzice nie mogą dojść w tej kwestii do porozumienia. Nadal 
ma funkcjonować dowolność w podziale kwoty ulgi, lecz 
przy braku porozumienia ulgę tę rodzice muszą podzielić 
na dwie równe części. To rozwiązanie może być stosowane 
w przypadku, gdy rodzice zgodnie z rozstrzygnięciem 
sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską lub gdy 
miejsce zamieszkania dziecka znajduje się w miejscu 
zamieszkania obojga rodziców. W innych przypadkach 
z ulgi w 100% będzie mógł skorzystać rodzic, u którego 
dziecko ma miejsce zamieszkania. Ponadto, w przypadku 
niewykorzystanej ulgi na dzieci, która według obecnie 
obowiązujących przepisów jest zwracana przez urząd 
skarbowy jako nadpłata podatku do kwoty wpłaconych 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (art. 27f 
ust. 9 ustawy o PIT), zgodnie z założeniami Polskiego Ładu 
ma być zwracana tylko do wysokości wpłaconych składek 
na ubezpieczenia społeczne.

Mówiąc o zmianach w uldze prorodzinnej warto również 
powiedzieć o nowej uldze zaproponowanej przez autorów 
Polskiego Ładu, a mianowicie o uldze dla dużych rodzin. 
Ma ona dawać możliwość skorzystania z odliczenia 
w wysokości 85 tys. zł, czyli podobnej, jaka ma miejsce 
w przypadku ulgi dla młodych, rodzicom co najmniej 
czworga dzieci. Ulga ta będzie mogła być zastosowana 
zarówno w przypadku podatku na zasadach ogólnych jak 
i również podatku liniowego czy zryczałtowanego. Limit 
dochodów obojga rodziców, przy których będzie mogła być 
zastosowana ulga, to 170 tys. zł.

ULGA MIESZKANIOWA

Jedną z wielu zmian wprowadzanych przez Polski 
Ład jest modyfikacja ulgi mieszkaniowej. Zgodnie 
z dzisiejszym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy 
o PIT „wolne od podatku są dochody z odpłatnego 
zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli 

uzyskane przychody z tego tytułu przeznaczone zostaną 
na własne cele mieszkaniowe”. Doprecyzowując, 
zwolnione z podatku są dochody w wysokości 
odpowiadającej iloczynowi dochodu i udziału wydatków 
poniesionych na cele mieszkaniowe z przychodzie 
uzyskanym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw 
majątkowych. Wydatki, o których mowa w przepisach, 
muszą zostać poniesione nie później niż w okresie 
3 lat od zbycia nieruchomości. Według art. 21 ust. 
25 ustawy o PIT, wydatki na cele mieszkaniowe 
mogą stanowić m. in. wydatki na nabycie budynku 
mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku 
mieszkalnego lub budowę, adaptację i remont własnego 
budynku lub lokalu mieszkalnego bądź spłatę kredytu 
hipotecznego wraz z odsetkami.

Modyfikacja ulgi mieszkaniowej ma polegać na dodaniu 
do katalogu wydatków również wydatków poniesionych 
na spłatę kredytu z odsetkami zaciągniętego na zakup 
nieruchomości zbywalnej lub określone prawo 
majątkowe, bez względu na to, czy w kosztach 
uzyskania przychodu zostały już uwzględnione wydatki 
sfinansowane tym kredytem.

ULGA REHABILITACYJNA

Odliczenie od opodatkowanego dochodu zwane ulgą 
rehabilitacyjną przysługuje osobom niepełnosprawnym 
oraz podatnikom utrzymującym osoby niepełnosprawne 
na mocy art. 26 ust. 6 pkt 6, ust. 7 pkt 4 i ust. 7a-7g 
ustawy o PIT. Ulgę stanowi kwota poniesiona na wydatki 
związane z opieką nad osobą niepełnosprawną, między 
innymi na:

• adaptację i wyposażenie miejsca zamieszkania,

• przystosowanie pojazdów mechanicznych,

• zakup i naprawę sprzętu niezbędnego do rehabilitacji,

• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym lub 
w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
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• odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

• opiekę pielęgniarską,

• opłacenie przewodników i utrzymanie psa 
asystującego (w kwocie nieprzekraczającej 2280 
zł w roku podatkowym)

• leki -– w kwocie rzeczywistych wydatków 
pomniejszonej o 100 zł (art. 26 ust. 7a ustawy o PIT).

Polski Ład zakłada rozszerzenie listy wydatków 
możliwych do odliczenia o koszty zakupu pieluchomajtek, 
pieluch anatomicznych, chłonnych majtek, podkładów 
i wkładów anatomicznych w kwocie nie większej niż 
2 280 zł w danym roku podatkowym oraz zakupu, 
naprawy lub wypożyczenia wyrobów medycznych 
(określonych w wykazie wyrobów medycznych 
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 
38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 523, 1292 i 1559)). Dodatkowo projekt zmian 
w prawie podatkowym uwzględnia również dodanie 
możliwości odliczenia wydatków poniesionych nie tylko 
na zakup i naprawę sprzętu do rehabilitacji ale także ich 
wypożyczenie. Ustawodawca zamierza też wprowadzić 
doprecyzowanie w kwestii definicji leku, dopuszczając 
odliczenie kosztów leków zdefiniowanych w ustawie 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 974 z późn. zm.), co ma spowodować 
zmniejszenie liczby postępowań sądowych w tym 
zakresie.

ULGA ABOLICYJNA

Ulga abolicyjna jest stosowana przez polskich rezydentów 
podatkowych osiągających przychody opodatkowane 
w kraju, w którym zgodnie z umową o unikaniu 
podwójnego opodatkowania podpisaną między danym 
krajem a Rzeczpospolitą Polską stosowana jest metoda 

unikania podwójnego opodatkowania zwana odliczeniem 
proporcjonalnym (art. 27g ustawy o PIT). Obliczana jest 
jako różnica w podatku uzyskanym przy zastosowaniu 
odliczenia proporcjonalnego a podatkiem policzonym 
znacznie korzystniejszą dla podatnika metodą wyłączenia 
z progresją. 

Dotychczas kwota tego odliczenia była nieograniczona, 
lecz od 1 stycznia 2021 roku ulga ta została ograniczona 
poprzez dodanie następującego zapisu do art. 27 ust. 2: 
„Odliczenie to nie może jednak przekroczyć wysokości 
kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 
27 ust. 1a pkt 1.”, co oznacza, że obecnie ulga ta jest 
ograniczona do 1 360 zł. Po wejściu w życie przepisów 
Polskiego Ładu maksymalne odliczenie z tego tytułu 
będzie wynosić 5 100 zł. 

Według resortu finansów powodem wprowadzenia 
niniejszego ograniczenia jest wzrost świadomości 
podatników, którzy uzyskują dochody za granicą i zdają 
sobie sprawę z konsekwencji podatkowych takiej 
sytuacji. Oprócz tego dostrzeżono negatywne skutki 
związane z wykorzystaniem ulgi do „agresywnej polityki 
podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania”. Ministerstwo 
podaje, iż zmniejszenie ulgi abolicyjnej sprawi, że będzie 
miała ona zastosowanie tylko w przypadku podatników 
osiągających najniższe dochody, którzy najbardziej 
potrzebują wparcia państwa.  

Joanna Klimek
Ekspert w Zespole Global 
Mobility Services w KPMG  
w Polsce 
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Wskaźniki i stawki 2021
ABC PŁATNIKA 2021

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie (maksymalnie 3000 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy 
lub 250 zł u każdego pracodawcy (maksymalnie 4500 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających 
z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3600 zł rocznie) dla 
zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 300 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 5400 zł rocznie) dla zatrudnionych 
u wielu pracodawców.

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2021 r. wynosi 157 770 zł (M.P. z 2020 poz. 1061).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.  
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757 z późn. zm.)   

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach  
lub o szczególnym charakterze. 

**** Część składki FP, w wysokości 0,15 p.proc. przeznaczona jest na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat. 

***** Przyjęto, że składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest opłacana. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 01.01.2021 r. Przedstawione informacje mają charakter ogólny. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji 
sugerujemy kontakt z doradcą podatkowym.

Nazwa i logo KPMG są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez niezależne firmy członkowskie  
globalnej organizacji KPMG.

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską 
z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

Minimalne wynagrodzenie

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

Warszawa T: + 48 (22) 528 11 00
Kraków T: + 48 (12) 424 94 00
Poznań T: + 48 (61) 845 46 00
Wrocław T: + 48 (71) 370 49 00
Gdańsk T: + 48 (58) 772 95 00

Katowice  T: + 48 (32) 778 88 00
Łódź  T: + 48 (42) 232 77 00

E: tax@kpmg.pl 
kpmg.pl

KPMG Tax M.Michna spółka komandytowa

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Składki na ubezpieczenia społeczneSkala podatkowa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
250 zł

400 zł

w wysokości 
1/30 ww. kwot

Kwota Podstawa prawna 

Kwota Podstawa prawna 

Kwota Podstawa prawna 

Opis Wysokość Podstawa prawna

Stawki za 1 km

Podstawa
obliczenia
podatku

(w zł)

Kwota
zmniejszająca

podatek
(w zł)

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

Ponad Do
Podatek wynosi

Udział pracodawcy Udział pracownika RazemRodzaj ubezpieczenia

2 800 zł Dz.U. z 2020 poz. 1596

M.P. z 2020 poz. 111813 147,50 zł (kwota 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia)

M.P. z 2020 poz. 10615 259 zł

Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm

Składka odliczana  
od podatku PIT

7,75%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm

- 2,45% 2,45%

6,50% 1,50% 8,00%

2,45% - 2,45%

19,48%-22,14% 13,71% 33,19%-35,85%

9,76% 9,76% 19,52%

0,67%-3,33% - 0,67%-3,33%

1,50% - 1,50%

0,10% - 0,10%

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie rentowe*

Fundusz Pracy (FP)****

Razem (do 157 770 zł)*****

Ubezpieczenie emerytalne*

Ubezpieczenie wypadkowe** 

Fundusz Emerytur Pomostowych 
(FEP)*/*** 

Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 

Razem (powyżej 157 770 zł)***** 3,22%-5,88% 2,45% 5,67%-8,33%

Samochód

do 900 cm3

0,5214 zł

pow. 900 cm3

0,8358 zł

Motocykl

0,2302 zł

Motorower

0,1382 zł

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika  
do 1600 cm3

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika 
powyżej 1600 cm3

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień 
wykorzystywania samochodu do celów prywatnych 

do 
8 000 

ponad 8 000 
do 13 000 

ponad 85 528 
do 127 000 

1360 - 
[834,88 x (podstawa 
obliczenia podatku – 

8000)/5000]

525,12 - 
[525,12 x (podstawa 
obliczenia podatku – 

85 528)/41 472]

ponad
127 000 

1 360 525,12

ponad
13 000 

do 
85 528 

0

-

85 528

85 528

-

17% minus kwota 
zmniejszająca

podatek14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
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ABC PŁATNIKA 2021

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie (maksymalnie 3000 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy 
lub 250 zł u każdego pracodawcy (maksymalnie 4500 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających 
z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3600 zł rocznie) dla 
zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 300 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 5400 zł rocznie) dla zatrudnionych 
u wielu pracodawców.

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2021 r. wynosi 157 770 zł (M.P. z 2020 poz. 1061).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.  
(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 757 z późn. zm.)   

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach  
lub o szczególnym charakterze. 

**** Część składki FP, w wysokości 0,15 p.proc. przeznaczona jest na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat. 

***** Przyjęto, że składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest opłacana. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 01.01.2021 r. Przedstawione informacje mają charakter ogólny. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji 
sugerujemy kontakt z doradcą podatkowym.

Nazwa i logo KPMG są znakami towarowymi używanymi na podstawie licencji przez niezależne firmy członkowskie  
globalnej organizacji KPMG.

© 2021 KPMG Tax M.Michna sp.k., polska spółka komandytowa i członek globalnej organizacji KPMG składającej 
się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską 
z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

Minimalne wynagrodzenie

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

Warszawa T: + 48 (22) 528 11 00
Kraków T: + 48 (12) 424 94 00
Poznań T: + 48 (61) 845 46 00
Wrocław T: + 48 (71) 370 49 00
Gdańsk T: + 48 (58) 772 95 00

Katowice  T: + 48 (32) 778 88 00
Łódź  T: + 48 (42) 232 77 00

E: tax@kpmg.pl 
kpmg.pl

KPMG Tax M.Michna spółka komandytowa

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Składki na ubezpieczenia społeczneSkala podatkowa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
250 zł

400 zł

w wysokości 
1/30 ww. kwot

Kwota Podstawa prawna 

Kwota Podstawa prawna 

Kwota Podstawa prawna 

Opis Wysokość Podstawa prawna

Stawki za 1 km

Podstawa
obliczenia
podatku

(w zł)

Kwota
zmniejszająca

podatek
(w zł)

Podstawa obliczenia podatku (w zł)

Ponad Do
Podatek wynosi

Udział pracodawcy Udział pracownika RazemRodzaj ubezpieczenia

2 800 zł Dz.U. z 2020 poz. 1596

M.P. z 2020 poz. 111813 147,50 zł (kwota 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia)

M.P. z 2020 poz. 10615 259 zł

Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm

Składka odliczana  
od podatku PIT

7,75%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm

- 2,45% 2,45%

6,50% 1,50% 8,00%

2,45% - 2,45%

19,48%-22,14% 13,71% 33,19%-35,85%

9,76% 9,76% 19,52%

0,67%-3,33% - 0,67%-3,33%

1,50% - 1,50%

0,10% - 0,10%

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie rentowe*

Fundusz Pracy (FP)****

Razem (do 157 770 zł)*****

Ubezpieczenie emerytalne*

Ubezpieczenie wypadkowe** 

Fundusz Emerytur Pomostowych 
(FEP)*/*** 

Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 

Razem (powyżej 157 770 zł)***** 3,22%-5,88% 2,45% 5,67%-8,33%

Samochód

do 900 cm3

0,5214 zł

pow. 900 cm3

0,8358 zł

Motocykl

0,2302 zł

Motorower

0,1382 zł

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika  
do 1600 cm3

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika 
powyżej 1600 cm3

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych 
przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień 
wykorzystywania samochodu do celów prywatnych 

do 
8 000 

ponad 8 000 
do 13 000 

ponad 85 528 
do 127 000 

1360 - 
[834,88 x (podstawa 
obliczenia podatku – 

8000)/5000]

525,12 - 
[525,12 x (podstawa 
obliczenia podatku – 

85 528)/41 472]

ponad
127 000 

1 360 525,12

ponad
13 000 

do 
85 528 

0

-

85 528

85 528

-

17% minus kwota 
zmniejszająca

podatek14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Wskaźniki i stawki 2021

PITpoint Magazine
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25

Wskaźniki i stawki 2022

Minimalne wynagrodzenie

3 010 zł Dz. U. z 2021 r. poz. 1690

Kwota Podstawa prawna 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

M. P. z 2021 r. poz. 108314 805,00 zł (kwota 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia)

Kwota Podstawa prawna 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

M. P. z 2021 r. poz. 10565 922 zł

Kwota Podstawa prawna 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.

Opis Wysokość Podstawa prawna

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2022 r. wynosi 177 660 zł (M. P. z 2021 r. poz. 1056).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.  
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 757 z późn. zm.)   

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach  
lub o szczególnym charakterze. 

**** Część składki FP, w wysokości 1,45 p. proc. przeznaczona jest na Fundusz Solidarnościowy. 
Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat. 

***** Przyjęto, że składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest opłacana. 

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2,45% 2,45%

6,50% 1,50% 8,00%

2,45% - 2,45%

19,48% -  22,14% 13,71% 33,19% -  35,85%

9,76% 9,76% 19,52%

0,67% -  3,33% - 0,67% -  3,33%

1,50% - 1,50%

0,10% - 0,10%

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie rentowe*

Fundusz Pracy (FP)****

Razem (do 177 660 zł)*****

Ubezpieczenie emerytalne*

Ubezpieczenie wypadkowe** 

Fundusz Emerytur 
Pomostowych (FEP)*/*** 

Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 

Razem (powyżej 177 660 zł)***** 3,22% -  5,88% 2,45% 5,67% -  8,33%

Udział 
pracodawcy

Udział 
pracownika RazemRodzaj ubezpieczenia

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm3

0,5214 zł

pow. 900 cm3

0,8358 zł

Motocykl

0,2302 zł

Motorower

0,1382 zł

Stawki za 1 km

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Wysokość ulgi dla klasy średniej

do  
5 701 zł

0 zł

ponad  
11 141 zł

ponad 8 549 zł
do 11 141 zł

(A × (-7,35%) +  
819,08 zł) / 0,17

(A × 6,68% -  
380,50 zł) ∕ 0,17

ponad 5 701 zł 
do 8 549 zł

0 zł

Podstawa obliczenia 
ulgi (A) (miesięczna)

Kwota ulgi  
(miesięczna)

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie (maksymalnie 3 000 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy 
lub 250 zł u każdego pracodawcy (maksymalnie 4 500 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających 
z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3 600 zł rocznie) dla 
zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 300 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 5 400 zł rocznie) dla zatrudnionych 
u wielu pracodawców.

Skala podatkowa

-

120 000

120 000

-

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podstawa obliczenia podatku 
(w zł)

Ponad Do

Podatek wynosi

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o mocy silnika do 60 kW 
lub stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów innych niż 
wymienione powyżej

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów 
prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie  
za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych

400 zł

250 zł

w wysokości 
1/30 ww. kwot

Minimalne wynagrodzenie

3 010 zł Dz. U. z 2021 r. poz. 1690

Kwota Podstawa prawna 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

M. P. z 2021 r. poz. 108314 805,00 zł (kwota 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia)

Kwota Podstawa prawna 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

M. P. z 2021 r. poz. 10565 922 zł

Kwota Podstawa prawna 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.

Opis Wysokość Podstawa prawna

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2022 r. wynosi 177 660 zł (M. P. z 2021 r. poz. 1056).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.  
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 757 z późn. zm.)   

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach  
lub o szczególnym charakterze. 

**** Część składki FP, w wysokości 1,45 p. proc. przeznaczona jest na Fundusz Solidarnościowy. 
Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat. 

***** Przyjęto, że składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest opłacana. 

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2,45% 2,45%

6,50% 1,50% 8,00%

2,45% - 2,45%

19,48% -  22,14% 13,71% 33,19% -  35,85%

9,76% 9,76% 19,52%

0,67% -  3,33% - 0,67% -  3,33%

1,50% - 1,50%

0,10% - 0,10%

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie rentowe*

Fundusz Pracy (FP)****

Razem (do 177 660 zł)*****

Ubezpieczenie emerytalne*

Ubezpieczenie wypadkowe** 

Fundusz Emerytur 
Pomostowych (FEP)*/*** 

Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 

Razem (powyżej 177 660 zł)***** 3,22% -  5,88% 2,45% 5,67% -  8,33%

Udział 
pracodawcy

Udział 
pracownika RazemRodzaj ubezpieczenia

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm3

0,5214 zł

pow. 900 cm3

0,8358 zł

Motocykl

0,2302 zł

Motorower

0,1382 zł

Stawki za 1 km

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Wysokość ulgi dla klasy średniej

do  
5 701 zł

0 zł

ponad  
11 141 zł

ponad 8 549 zł
do 11 141 zł

(A × (-7,35%) +  
819,08 zł) / 0,17

(A × 6,68% -  
380,50 zł) ∕ 0,17

ponad 5 701 zł 
do 8 549 zł

0 zł

Podstawa obliczenia 
ulgi (A) (miesięczna)

Kwota ulgi  
(miesięczna)

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie (maksymalnie 3 000 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy 
lub 250 zł u każdego pracodawcy (maksymalnie 4 500 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających 
z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3 600 zł rocznie) dla 
zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 300 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 5 400 zł rocznie) dla zatrudnionych 
u wielu pracodawców.

Skala podatkowa

-

120 000

120 000

-

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podstawa obliczenia podatku 
(w zł)

Ponad Do

Podatek wynosi

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o mocy silnika do 60 kW 
lub stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów innych niż 
wymienione powyżej

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów 
prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie  
za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych

400 zł

250 zł

w wysokości 
1/30 ww. kwot

PITpoint Magazine
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Wskaźniki i stawki 2022

Minimalne wynagrodzenie

3 010 zł Dz. U. z 2021 r. poz. 1690

Kwota Podstawa prawna 

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

M. P. z 2021 r. poz. 108314 805,00 zł (kwota 250% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia)

Kwota Podstawa prawna 

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

M. P. z 2021 r. poz. 10565 922 zł

Kwota Podstawa prawna 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Składka pobierana 9,00%
(podstawy wymiaru) j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.

Opis Wysokość Podstawa prawna

* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych 
składek, który w 2022 r. wynosi 177 660 zł (M. P. z 2021 r. poz. 1056).

** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.  
(j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 757 z późn. zm.)   

*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach  
lub o szczególnym charakterze. 

**** Część składki FP, w wysokości 1,45 p. proc. przeznaczona jest na Fundusz Solidarnościowy. 
Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat. 

***** Przyjęto, że składka na Fundusz Emerytur Pomostowych nie jest opłacana. 

Składki na ubezpieczenia społeczne

- 2,45% 2,45%

6,50% 1,50% 8,00%

2,45% - 2,45%

19,48% -  22,14% 13,71% 33,19% -  35,85%

9,76% 9,76% 19,52%

0,67% -  3,33% - 0,67% -  3,33%

1,50% - 1,50%

0,10% - 0,10%

Ubezpieczenie chorobowe 

Ubezpieczenie rentowe*

Fundusz Pracy (FP)****

Razem (do 177 660 zł)*****

Ubezpieczenie emerytalne*

Ubezpieczenie wypadkowe** 

Fundusz Emerytur 
Pomostowych (FEP)*/*** 

Fundusz Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) 

Razem (powyżej 177 660 zł)***** 3,22% -  5,88% 2,45% 5,67% -  8,33%

Udział 
pracodawcy

Udział 
pracownika RazemRodzaj ubezpieczenia

Kilometrówka – samochód prywatny do celów służbowych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących 
własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Samochód osobowy o pojemności skokowej

do 900 cm3

0,5214 zł

pow. 900 cm3

0,8358 zł

Motocykl

0,2302 zł

Motorower

0,1382 zł

Stawki za 1 km

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Wysokość ulgi dla klasy średniej

do  
5 701 zł

0 zł

ponad  
11 141 zł

ponad 8 549 zł
do 11 141 zł

(A × (-7,35%) +  
819,08 zł) / 0,17

(A × 6,68% -  
380,50 zł) ∕ 0,17

ponad 5 701 zł 
do 8 549 zł

0 zł

Podstawa obliczenia 
ulgi (A) (miesięczna)

Kwota ulgi  
(miesięczna)

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięcznie (maksymalnie 3 000 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy 
lub 250 zł u każdego pracodawcy (maksymalnie 4 500 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających 
z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 300 zł miesięcznie (maksymalnie 3 600 zł rocznie) dla 
zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 300 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 5 400 zł rocznie) dla zatrudnionych 
u wielu pracodawców.

Skala podatkowa

-

120 000

120 000

-

17% minus kwota zmniejszająca podatek 5 100 zł

15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Podstawa obliczenia podatku 
(w zł)

Ponad Do

Podatek wynosi

Ryczałt – samochód służbowy do celów prywatnych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.)

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów o mocy silnika do 60 kW 
lub stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem

Miesięczny przychód pracownika dla samochodów innych niż 
wymienione powyżej

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów 
prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie  
za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych

400 zł

250 zł

w wysokości 
1/30 ww. kwot
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