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Kwota wolna od podatku
Pracownik zatrudniony od października 
2021 składa PIT-2 dopiero dziś 13 stycznia 
2022. Od kiedy należy uwzględnić ulgę? 
Już od 2022 czy 2023?

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u dane 
go pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma 
jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca 
przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. 
Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla 
pracodawcy, ani dla pracownika.

Czy pracownik składa PIT-2 jeśli pracuje 
na etacie i jednocześnie ma własną 
działalność?

Do złożenia PIT-2 są zasadniczo uprawnione osoby, które:

1. nie otrzymują emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 
który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego 
świadczenia;

2. nie osiągają dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej 
spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się 
produkcją rolną;

3. nie osiągają dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, 
od których sam jesteś zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek 
dochodowy (np. wspomniana działalność gospodarcza);

4. nie otrzymują świadczeń pieniężnych wypłacanych 
z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

Co w sytuacji jeżeli przez cały rok 
pracownik będzie miał podatek za 2022 
wyższy od 2021. Czy w rozliczeniu 
rocznym będzie musiał zrobić zwrot?

W rozliczeniu rocznym pracownik dokona dopłaty podatku.

Czy należy stosować rozporządzenie 
z dnia 07.01.2022? Czy jest ono poprawne 
pod względem prawnym?

Potwierdzamy wątpliwości w tym zakresie. Ministerstwo Finansów 
uważa, że rozporządzenie jest zgodne z prawem, przy czym 
pojawiają się uzasadnione wątpliwości w tym zakresie. Ciężko 
nam na ten moment określić w jaki sposób do niezastosowania 
rozporządzenia będą podchodzić organy podatkowe.

PIT-2 składa się raz, przy rozpoczęciu 
pracy u danego pracodawcy. Po co jest 
szum na ten temat w tym roku i składanie 
ponownie?

PIT-2 to formularz dobrowolny. Może (ale nie musi) zostać złożony 
przy rozpoczęciu pracy u danego pracodawcy. Problematyczne 
w tym roku były przypadki, w których pracownicy nie mieli 
złożonych PIT-2 w związku z podwyższeniem kwoty wolnej od 
podatku. Realnie więc dostawali niższe wynagrodzenie (kwota ta 
jest do odzyskania w zeznaniu rocznym za 2022 r.).

Czy w związku z rozporządzeniem 
z 7 stycznia trzeba przeliczyć wszystkie 
wynagrodzenia? Czy w zasadzie wystarczy 
tylko dla osób, które „straciły” tj. od 9000 
brutto?

Należy skorygować wynagrodzenie osób, które miałyby zaliczkę 
podatku liczoną według zasad obowiązujących na 31.12.2021 
niższą niż zaliczkę ustaloną od tego wynagrodzenia według zasad 
obowiązujących od 1.01.2022r.

Na pytania uczestników webinaru odpowiadali doradcy podatkowi Taxpoint (zmiany prawno-podatkowe)  
oraz eksperci Comarch (obsługa zmian wynikającyh z Polskiego Ładu w systemach Comarch ERP).  
Odpowiedzi dotyczą stanu prawnego z dnia 13 stycznia 2022 roku.
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Czy pracownik może u pracodawcy złożyć 
wniosek o nieprzedłużanie terminów 
poboru zaliczek na podatek dochodowy 
(dotyczy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 
2022)?

Z rozporządzenia wynika, że taki wniosek może złożyć jedynie 
pracownik, któremu dany pracodawca nie stosuje ulgi podatkowej.

Czy pracownik może u pracodawcy złożyć 
wniosek o nieprzedłużanie terminów 
poboru zaliczek na podatek dochodowy 
(dotyczy rozporządzenia z dnia 7 stycznia 
2022)?

Z rozporządzenia wynika, że taki wniosek może złożyć jedynie 
pracownik, któremu dany pracodawca nie stosuje ulgi podatkowej.

Czy nowe rozporządzenie dotyczy tylko 
klasy średniej?

Rozporządzenie jest stosowane dla osób, które osiągają przychody 
ze stosunku pracy oraz umowy zlecenie kwoty 12 800 zł.

Do kiedy wysłać PIT-2 , wypłatę za styczeń 
mam 7go lutego?

Jeżeli osoba uzyskuje przychody z wynagrodzenia za pracę na 
etacie, może złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie 
kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Właściwym 
formularzem jest tutaj PIT-2. Co istotne, raz złożony PIT-2 
zachowuje ważność w kolejnych latach podatkowych – aż do jego 
odwołania lub wycofania przez pracownika. Jeżeli zatem PIT-2 
był już wcześniej złożony to nie ma konieczności składania go 
ponownie. Nie ma natomiast jednego, uniwersalnego terminu, do 
którego można złożyć PIT-2 – ważne aby zrobić to w terminie, który 
umożliwi pracodawcy zastosowanie kwoty wolnej w stosowanych 
przez pracodawcę rozwiązaniach kadrowo-płacowych.

Nowy formularz PIT-2 nadal zawiera 
w objaśnieniach klauzulę, że oświadczenie 
należy złożyć przed pierwszą wypłatą 
w roku podatkowym. Na stronie MF 
opublikowano interpretację, że PIT-2 
można składać również w późniejszym 
terminie. Czy płatnik powinien go w takim 
przypadku stosować w bieżącym roku 
podatkowym?

Nie znamy tego stanowiska MF. Przepisy są w tym zakresie jasne 
– PIT-2 można złożyć w każdym czasie, pod warunkiem że nastąpi 
to przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia u danego pracodawcy 
(dzięki temu pracodawca wie, w jaki sposób policzyć zaliczkę na 
PIT).

Czy pracownik ma prawo do złożenia 
u swojego pracodawcy PIT-2 w sytuacji, 
w której prowadzi równocześnie 
działalność gospodarczą opodatkowaną 
liniowo? Moja wątpliwość związana jest 
z częścią oświadczenia PIT-2 dotyczącą 
nieosiągania dochodów z działalności 
gospodarczej, o której mowa w art.14 
UPDOF.

Przy opodatkowaniu liniowym taka osoba może złożyć PIT-2 
u pracodawcy. Inaczej by było, gdyby działalność gospodarcza 
opodatkowana była wg skali podatkowej – wówczas kwota wolna 
jest konsumowana w ramach działalności gospodarczej i PIT-2 
u pracodawcy nie może zostać złożony.

Co w sytuacji, gdy pracownik w ciągu 
całego roku nie zyska na Polskim Ładzie 
i zaliczka będzie przez cały rok wyższa niż 
w roku 2021.

Niedopłata zostanie pobrana w rozliczeniu rocznym.

Czy pracownik zatrudniony tylko u jednego 
pracodawcy też musi złożyć u niego PIT-2?

Tak – jeżeli podatnik osiąga przychody z wynagrodzenia za pracę 
na etacie, może złożyć do pracodawcy wniosek o pomniejszenie 
kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zasada działa 
w ten sposób, że jeżeli podatnik pracuje na kilku etatach, PIT-2 
może złożyć tylko u jednego pracodawcy.
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Czy stary PIT-2, na którym widnieje kwota 
ulgi 525,12 jest dalej ważny pomimo, że 
teraz ulga wynosi 5100?

PIT-2 złożony w momencie zatrudnienia jest nadal obowiązujący. 
Pracownik nie musi składać kolejnego ze względu na nową ulgę 
podatkową.

Pracownik jest równolegle emerytem. Czy 
ma złożyć Pit-2 pracodawcy?

Pracodawca może odjąć od podatku kwotę zmniejszającą na 
podstawie złożonego PIT-2, jeżeli poza przychodami z pracy dany 
pracownik: 

1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika, 
który z mocy ustawy stosuje zmniejszenie zaliczki od tego 
świadczenia

2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni 
produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

3. nie osiąga dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej, 
od których sam jest zobowiązany obliczyć zaliczkę na podatek 
dochodowy

4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych 
z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych.

Czy jeśli nie złożymy PIT-2 u pracodawcy 
to możemy rozliczyć to na końcu roku 
i dostaniemy zwrot?

Zasadniczo tak powinno być. Zaliczki na podatek dochodowy 
zostały w takim przypadku pobrane w zbyt dużej wysokości (bez 
uwzględnienia kwoty wolnej). Są one do odzyskania w zeznaniu 
rocznym za 2022 r. (czyli zeznaniu złożonym w 2023 r.).

Jeżeli ujemna różnica pomiędzy 
zaliczkami na starych i nowych zasadach 
nastąpi w styczniu, czy będzie to moment 
w którym rozporządzenie straci moc 
i w lutym zaliczkę liczymy tylko wg nowego 
ładu?

W każdym miesiącu oddzielnie weryfikujemy czy zaliczka podatku 
liczona według poprzednich zasad i obecnych jest różna.

Składka zdrowotna
Grafika – 9% od ryczałtu składka 
zdrowotna, nie ma progów przychodu?

Z uwagi na ramy czasowe spotkania, slajdy w prezentacji 
zawierają pewne uproszczenia i uogólnienia. Składka zdrowotna 
9% dotyczy większości przypadków z pewnymi wyjątkami 
– i tak np. w indywidualnej działalności gospodarczej, która 
jest opodatkowana na zasadach liniowych składka wyniesie 
4,9% a w przypadku działalności, która jest opodatkowana 
zryczałtowanym podatkiem PIT wprowadzono dodatkowe progi – 
dla przychodów do 60 tys. rocznie oraz dla przychodów powyżej 
300 tys. rocznie. Składka zdrowotna będzie w tym przypadku 
obliczana z uwzględnieniem 60% – 100% oraz 180% przeciętnego 
wynagrodzenia.

Do kiedy faktycznie wysyłamy deklaracje 
ZUS i opłacamy składki. Mowa jest tylko 
o składce zdrowotnej, że do 20 następnego 
mc. A co ze składkami społecznymi?

Nowy termin przekazywania deklaracji ZUS dotyczy wszystkich 
składek, nie tylko składki zdrowotnej.
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Jak poprawnie naliczać wynagrodzenie 
dla pracowników do 26 r.życia? 
Faktycznie trzeba naliczać 2 razy pensje – 
obowiązująca do 31.12.2021 i na nowych 
zasadach jeżeli Płatnik przyjmie inną 
wartość składki na ubezp. zdrowotne.

Składka zdrowotna dla pracownika do 26 lat jest naliczana 
na takich samych zasadach jak w 2021 roku z jedną tylko 
różnicą, że składkę należy ograniczyć do kwoty hipotetycznej 
naliczonej zaliczki podatku, która obowiązywałaby pracownika 
gdyby stosować zasady podatkowe aktualne na 31.12.2021 r. 
W kontekście nowego rozporządzenia z 7 stycznia naliczenie 
składki zdrowotnej nie ulega zmianie.

Jak liczyć składkę zdrowotną za styczeń 
na skali podatkowej?

Składka zdrowotna za styczeń 2022 dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą rozliczających się na skali podatkowej 
będzie się odbywać na zasadach obowiązujących w 2021 r.

Czy jeżeli wypłata za XII 2021 wyszła 
05.01.2022, to czy nie odliczam już składki 
zdrowotnej i stosuję już nową ulgę 425 zł 
i tą wypłatę zaliczam do PIT 11 za 2022? 
Co z przekroczeniem progu składek ZUS, 
czy liczę od nowa czy zaliczam do tych 
z 2021?

Nowe zasady stosujemy dla wypłat wypłaconych od 1 stycznia 
2022. Nie ma znaczenia za jaki jest okres. Dla tych wypłat 
stosujemy nowy limit dotyczący składek ZUS.

W sp. z o. o. jest 2 udziałowców i jeden 
z udziałowców pełni funkcję zarządu 
jednoosobowego bez wynagrodzenia. 
Czy w tym przypadku istnieje 
obowiązek zawarcia jakiejkolwiek 
umowy pomiędzy spółką a prezesem 
zarządu i odprowadzania z tego tytułu 
składek – w tym składki zdrowotnej. Czy 
Prezes nadal może pełnić funkcję bez 
wynagrodzenia? Spółka sama w sobie 
nie jest płatnikiem składek bo nie jest 
jednoosobową spółką. Czy spółka 
musi w takim przypadku rozpoznawać 
przychód?

Jeżeli prezesowi zarządu nie będzie wypłacane wynagrodzenie, 
nie ma podstawy do odprowadzania składki zdrowotnej z tytułu 
pełnionej funkcji. Co do zasady takie sytuacje mogą wiązać się 
z ryzykiem rozpoznania po stronie spółki przychodu z tytułu tzw. 
nieodpłatnych świadczeń, przy czym jeżeli członkiem zarządu jest 
jednocześnie udziałowiec, przyjmuje się, że ryzyko to powinno być 
ograniczone.

Jaką stawkę do zdrowotnego zastosować 
w styczniu 2022 dla liniowca – 9% 
czy 4,9%? Jaką stawkę dla osoby 
współpracującej z osobą prowadzącą JDG 
na pod. liniowym zastosować w 2022r – 
9% czy 4,9%?

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS za styczeń obowiązuje stawka 
w wysokości 9% dla osób rozliczających się liniowo. Podstawa 
ustalana jest na zasadach obowiązujących w 2021 roku czyli 75% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale 
roku poprzedniego. W przypadku osób współpracujących podstawę 
stanowi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka wynosi 9% tej 
podstawy.

Czy dla umów zleceń z tytułu powołania 
(dla członków zarządu) można potrącić 
z wynagrodzenia za m-c grudzień 
wypłaconego 10 stycznia składkę 
zdrowotną? Umowa była zawarta od 2019 
roku. Czy dopiero z wynagrodzenia za 
styczeń wypłacone 10 lutego?

Jeśli chodzi o osoby, które zostały objęte obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego od stycznia dotyczy to wypłat 
wypłacanych za okres od stycznia. Jeśli ta osoba otrzymuje 
wynagrodzenie za poprzedni rok, a jest wypłacone w 2022 r. to od 
niego nie naliczamy składki zdrowotnej.
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W styczniu 2022 roku wypłaciliśmy 
wynagrodzenie członkom zarządu z tytułu 
powołania za grudzień 2021. Czy jeśli 
jest to wynagrodzenie było za 12/2021, 
to powinniśmy zarząd zgłosić do ZUS 
i odprowadzić składkę zdrowotną czy 
dopiero od wynagrodzenia za styczeń?

Jeśli osoba powołana do pełnienia funkcji przed 1 stycznia 2022 r. 
otrzymała w styczniu 2022 r. wynagrodzenie należne za grudzień 
lub wcześniejszy okres 2021 r., to wynagrodzenia tego płatnik nie 
będzie uwzględniał w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie 
zdrowotne. Jest ono należne za okres, w którym nie było tytułu 
do ubezpieczenia. Należy ją zgłosić do ubezpieczenia od stycznia 
i pobierać składkę od wynagrodzenia wypłaconego za okres 
stycznia i późniejsze.

Składka zdrowotna dla liniowców za 
styczeń 2022. Czy w wysokości 9% czy już 
4,9%

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS w wysokości 9%.

Do ZUSu mamy wysyłać jakieś druki, 
chyba DRA z dochodem i wyliczeniem 
składki zdrowotnej. Czy będzie można 
jest wysyłać online jeśli nie używamy 
programu ePlatnik?

Należy składać deklarację ZUS DRA. Z poziomu programu jest 
możliwość generowania deklaracji ZUS DRA i utworzenie pliku 
XML, który można wgrać do Płatnika lub ePłatnika.

Jaką składkę zdrowotną za miesiąc 
styczeń 2022 płatną w lutym przy podatku 
liniowym powinnam zapłacić i od jakiej 
podstawy?

Stosujemy zasady obowiązujące w 2021 roku.

Ulgi w PIT  
(dla klasy średniej, dla zmieniających rezydencję, seniorów, rodzin 4+) 

Czy ulga dla klasy średniej obejmie 
przychody z kontraktu menadżerskiego 
(prezes zarządu)?

Tak, ulga na robotyzację dotyczy zarówno podatników CIT jak 
i podatników PIT (pod warunkiem, że spełnione są warunki 
ustawowe do jej zastosowania). Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę www.taxpoint.pl, gdzie znajdą Państwo linki do 
publikowanych przez nas biuletynów z informacjami podatkowymi 
oraz dane kontaktowe.

Jak obliczana będzie ulga dla klasy 
średniej, jeśli dojdzie do wspólnego 
rozliczenia PIT małżeństwa, czy progi 
obowiązują dla każdej osoby oddzielnie, 
czy też dla kwoty łącznych dochodów?

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy 
z małżonków może skorzystać z odliczenia, jeżeli spełnia warunki 
do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł 
i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 
133 692).

Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, z ulgi 
dla klasy średniej może skorzystać:

 � każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych 
uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieści się 
w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł lub

 � ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego 
przychody mieszczą się we wskazanym przedziale.
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Czy jeśli pracownik zarabia powyżej 12 tys. 
brutto miesięcznie może założyć, że ulga 
dla klasy średniej nie będzie zastosowana 
i nie musi składać rezygnacji z ulgi (skoro 
przewidywany roczny przychód nie mieści 
się w widełkach)?

Ulga jest stosowana za miesiące, w których przychody z pracy na 
etacie są w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

Do kiedy należy złożyć rezygnację z ulgi 
dla klasy średniej?

Rezygnację można złożyć w dowolnym momencie roku 
podatkowego.

Czy z ulgi dla klasy średniej można 
skorzystać w zeznaniu rocznym dla 
małżonków rozliczających się razem 
i będzie przysługiwać dla obojga 
małżonków?

Ulga dla klasy średniej może być wykorzystana przy wspólnym 
rozliczeniu małżonków.

Jaki dokument jest rezygnacją z ulgi dla 
klasy średniej?

Nie ma jednego formalnego wzoru takiego dokumentu. 
Każda forma pisemna, na której pracodawca zostanie o tym 
poinformowany jest dopuszczalna.

Czy z ulgi dla klasy średniej można 
skorzystać dopiero w zeznaniu rocznym?

Jeżeli zrezygnowałeś z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku, nie 
tracisz prawa do skorzystania z niej po zakończeniu roku.

Ale nie zwracamy „całej ulgi dla klasy 
średniej” tylko 17%, jeśli ulga wynosi 500 
to zwrócimy 85 za m-c.?

Zwracamy kwotę oszczędności, którą uzyskaliśmy dzięki 
zastosowaniu ulgi (oczywiście jeżeli na koniec roku nie spełnimy 
warunków, które uprawniają do stosowania tej ulgi).

Czy ulga dla klasy średniej dotyczy 
też osób będących na jednoosobowej 
działalności?

Jeśli jest na zasadach ogólnych to tak.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej 
wlicza się do ulgi dla klasy średniej?

W kalkulacji tzw. ulgi dla klasy średniej uwzględnia się sumę 
uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających 
opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego 
stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów 
z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty 
uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. 
Przepis ten nie odnosi się zatem do innych źródeł dochodów jak 
np. wynagrodzenie zarządu, które byłoby wypłacane na podstawie 
uchwały, czy wynagrodzenia Rady Nadzorczej, które jest także 
innym źródłem, niż podstawy wymienione w powyższym przepisie.

Czy pracownik, który jest zatrudniony 
na podstawie umowy o pracę może 
skorzystać z ulgi dla klasy średniej jeżeli 
jednocześnie wynajmuje mieszkanie jako 
najem prywatny osoby fizycznej?

Może, przy czym ulga ma zastosowanie wyłącznie do przychodów 
z tytułu umowy o pracę.

Czy jeśli ktoś pracuje w jednej firmie na 
umowę o pracę a w drugiej na zlecenie, to 
ma prawo do zastosowania ulgi dla klasy 
średniej?

Ulga dotyczy przychodów ze stosunku pracy i z tego tytułu 
pracownik ma prawo do ulgi.



8Zapis czatu webinaru „Polski Ład”

Prowadzący mówi, że można złożyć 
wniosek o niestosowanie ulgi dla 
klasy średniej, tymczasem pracownicy 
Ministerstwa Finansów twierdzą, że 
rozporządzenie z 7 stycznia 2022 
wymusza na pracodawcy zastosowanie 
ulgi dla klasy średniej, bez możliwości 
rezygnacji z niej, nawet jeżeli pracownik 
wie, że tylko w kilku miesiącach w roku 
będzie można dla niego zastosować ulgę 
dla klasy średniej, a roczne nie osiągnie 
dolnego limitu.

Temat ulgi dla klasy średniej był prezentowany w wersji 
podstawowej, a do kwestii Rozporządzenia MF odnosimy się 
w kolejnych punktach prezentacji. Warto zaznaczyć, że na dzień 
13.01.2022 pod linkiem: https://www.podatki.gov.pl/polski-
lad/preferencje-dla-klasy-sredniej-polski-lad/ Ministerstwo 
Finansów prezentuje poradnik, zgodnie z którym pracownik może 
zrezygnować z tzw. ulgi dla klasy średniej. W Rozporządzeniu MF 
przewidziano natomiast możliwość złożenia przez pracownika 
wniosku o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 31, art. 
38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 ustawy, zgodnie z przepisami 
§ 1–4 Rozporządzenia (wniosek o niestosowanie Rozporządzenia).

Czy podstawę naliczenia ulgi dla klasy 
średniej stanowi przychód pomniejszony 
o koszty uzyskania przychodu?

Przy umowie o pracę brane są pod uwagę przychody. Przy 
działalności gospodarczej istotny jest dochód (przychód minus 
koszt). Jeżeli osoba jest zatrudniona i jednocześnie prowadzi 
działalność gospodarczą, to suma przychodu (z umowy o pracę) 
oraz dochodu (z działalności gospodarczej).

Czy jeżeli złożę wniosek o zwolnienie z ulgi 
dla klasy średniej, a na koniec roku okaże 
się, że będę w widełkach, to czy dostanę 
zwrot tej ulgi w rozliczeniu rocznym?

Jeżeli łączny przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 
692 zł, to ulga przysługuje i powinien nastąpić zwrot.

Czy wniosek o zwolnienie z ulgi dla klasy 
średniej jest dalej możliwy do złożenia 
u pracodawcy. W dniu wczorajszym 
pracownik Rządu twierdził, że takie 
rezygnacje nie będą uznawane.

Jest dalej możliwy. Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał 
przychody w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Jeśli pracownik ma jednocześnie 
umowę o pracę i umowę zlecenie, czy 
do zastosowania ulgi dla klasy średniej 
bierzemy tylko przychód z umowy 
o pracę czy również przychód z umowy 
zlecenia? Czy powinien złożyć wniosek 
o niestosowanie ulgi dla klasy średniej 
w przypadku przekroczenia przychodu?

Uwzględniamy jedynie przychody ze stosunku pracy. Jeśli 
pracownik wie, że nie będzie miał w ujęciu rocznym prawa do ulgi 
dla klasy średniej, to może złożyć wniosek o jej niestosowanie.

Czy pracownik, na swój wniosek, może 
być rozliczony wg nowych zasad, 
tylko i wyłącznie nowych zasad, 
z uwzględnieniem rezygnacji z ulgi dla 
klasy średniej?

Pracownik, który u danego pracodawcy nie ma stosowanej ulgi 
podatkowej może złożyć wniosek o niestosowanie przedłużenia 
terminu pobierania zaliczki podatku.

Czy przychód uzyskany z umowy zlecenie 
lub umowy o dzieło zawartych z własnym 
pracodawcą dolicza się do przychodu 
uprawniającego do ulgi dla klasy średniej?

Nie, jedynie przychody ze stosunku pracy są uwzględniane.
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Czy przy kontrakcie menadżerskim, 
przy którym płacimy wszystkie składki, 
możemy stosować ulgę dla klasy średniej 
i seniorską?

Ulga dla klasy średniej dotyczy przychodów, które stanowią sumę 
uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających 
opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku 
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego 
stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów 
z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty 
uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. 
Kontrakt menadżerski, który pojawia się w pytaniu dotyczy, jak 
rozumiemy innego źródła / tytułu prawnego, a więc ulga dla klasy 
średniej nie będzie go obejmowała.

Czy ulga na dzieci 4+ sumuje się z kwotą 
wolną od podatku 30 tys. zł?

Tak, przy rozliczeniu na zasadach ogólnych możliwe jest 
korzystanie również z kwoty wolnej.

Jeżeli osoba wróciła z zagranicy w 2021 
roku, czy będzie mogła skorzystać z ulgi 
na powrót?

Ulga dla osób, które zmieniają rezydencję podatkową i uzyskają 
w Polsce status osób z tzw. nieograniczonym obowiązkiem 
podatkowym, 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.

Czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi 
4+ na etapie naliczania miesięcznych 
zaliczek czy dopiero w rozliczeniu 
rocznym?

Tak, można.

Czy limit zwolnienia z zaliczki na podatek 
dla osób poniżej 26 roku życia (PIT dla 
młodych) w roku 2022 jest dalej w kwocie 
85 528?

Tak.

Minimalny podatek dochodowy
Czy podatek minimalny dotyczy spółek ze 
100% udziałem skarbu państwa?

Ustawa o CIT nie przewiduje wyłączenia dla spółek ze 100% 
udziałem Skarbu Państwa. Spółki takie mogą jednak być wyłączone 
– jeżeli spełnią warunki – na podstawie poszczególnych przepisów.

Czy minimalny podatek będzie też dotyczył 
organizacji, stowarzyszeń, które cały zysk 
przeznaczają na cele statutowe?

Naszym zdaniem nie. Podatek ten zasadniczo dotyczy podmiotów 
działających w formie spółki podlegającej CIT.

Jakie to są „określone sytuacje” w spółce 
jawnej dotyczące podatku minimalnego?

Spółka jawna może podlegać podatkowi minimalnemu, o ile 
będzie podatnikiem CIT. Podatnikiem CIT są spółki jawne mające 
siedzibę lub zarząd na terytorium RP, jeżeli wspólnikami spółki 
jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży 
do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wymaganej przez 
ustawę o CIT informacji, według określonego wzoru.

Czy CIT minimalny dotyczy też sp. z o.o. 
z prostą strukturą właścicielską (wspólnicy 
to dwie osoby fizyczne)?

 Sp. z o.o. z tzw. prostą strukturą właścicielską (dwie osoby 
fizyczne), które dodatkowo nie posiadają udziałów w innych 
podmiotach korzystają z wyłączenia z podatku minimalnego.
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Koszty finansowania dłużnego (dot. 
podatku minimalnego) – odsetki od 
pożyczki od udziałowca (osoba fizyczna) 
spółki z o.o. Czy te odsetki również należy 
uwzględnić?

W kalkulacji podatku minimalnego uwzględnia się m.in. odsetki 
związane z pożyczkami udzielonymi przez podmioty powiązane. 
Udziałowiec sp. z o.o. będący osobą fizyczną jest osobą powiązaną 
ze spółką. Koszty finansowania (m.in. odsetki) powinny być 
uwzględnione, jeżeli przekroczą wartość wyliczoną wg określonego 
wzoru.

Czy spółka z o.o. z jednym właścicielem, 
którym jest zagraniczna osoba 
fizyczna bądź krajowa osoba fizyczna 
i jednocześnie spółka nie jest udziałowcem 
w żadnej innej firmie, to czy wtedy będzie 
podlegała pod podatek minimalny?

Przepisów o podatku minimalnym nie stosuje się m.in. do spółek 
z. o. o., których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli 
jednocześnie spółki te nie są udziałowcami innych spółek. Spółka 
wskazana w pytaniu będzie spełniać warunki skorzystania z tego 
zwolnienia.

Czy minimalny podatek dochodowy 
dotyczy też spółek cywilnych?

Nie. Tego typu podmioty nie są objęte podatkiem minimalnym 
(podatek minimalny może jednak dotyczyć wspólnika takiej spółki 
będącego podatnikiem CIT).

Czy podatek minimalny dotyczy też spółki 
z o.o. w której udziałowcami są tylko osoby 
fizyczne nie będące rezydentami?

Rezydencja wspólników będących osobami fizycznymi nie ma 
w tym przypadku znaczenia.

Czy minimalny podatek dotyczy tylko osób 
prawnych?

Podatek minimalny dotyczy podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych: osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji, 
spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, 
spółek jawnych (w określonych sytuacjach), podatkowych grup 
kapitałowych. Nie dotyczy zatem tylko osób prawnych.

Czy jeśli mamy do czynienia ze spółką zoo, 
małą spółką zoo i udziałowcami są osoby 
fizyczne, to będzie obowiązywał tę spółkę 
cit minimalny?

Jeżeli takie spółki z o.o. nie mają udziałów w innych podmiotach to 
CIT minimalny nie obowiązuje.

Czy spółka komandytowo-akcyjna, w której 
jedynym komandytariuszem jest osoba 
fizyczna zapłaci podatek minimalny?

Jeżeli akcjonariusz również jest osobą fizyczną, to nie ma w tym 
przypadku podatku minimalnego.

A jeżeli spółka zoo ma udziały w sp. 
komandytowej, to czy któraś z nich zapłaci 
ten podatek minimalny?

W takim przypadku obie spółki mogą potencjalnie zapłacić podatek 
minimalny – 1) sp. z o.o. bo ma udziały w innym podmiocie i 2)  
sp. k. bo jej wspólnikami są podmioty inne niż osoby fizyczne.

Jeżeli wspólnikami sp. o.o. są wyłącznie 
osoby fizyczne to dotyczy ich podatek 
minimalny?

Zakładając, że spółka nie ma udziałów w innych podmiotach, to 
podatek minimalny w takich przypadkach nie ma zastosowania.

Czy ten podatek minimalny dla spółek 
zo.o będziemy liczyć raz na rok w zeznaniu 
CIT, czy przy obliczaniu zaliczek 
miesięcznych?

W rozliczeniu rocznym.
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A jak ktoś nie ma przychodów oprócz 
zysków kapitałowych? Chodzi o podatek 
minimalny.

Podatek minimalny dotyczy podatników CIT, którzy ponieśli 
stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych 
albo osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów innych 
niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie z art. 7 ust. 1, 
w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości 
nie większej niż 1%. Podstawa opodatkowania kalkulowana jest 
w oparciu o przychody ze źródła przychodów innych niż z zysków 
kapitałowych. Jeśli podatnik nie osiąga przychodów innych niż 
z zysków kapitałowych, przepisy o podatku minimalnym nie będą 
mieć zastosowania.

Czy ten minimalny podatek będzie 
obejmował również osoby fizyczne 
prowadzące działalność?

Tzw. podatek minimalny wprowadzony regulacjami obowiązującymi 
od 01/01/2022 obejmuje spółki będące podatnikami CIT 
i podatkowe grupy kapitałowe. Nie obejmuje osób fizycznych 
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

A co ze spółkami w likwidacji, które mają 
stratę?

Ustawa o CIT przewiduje wyłączenie stosowania przepisów 
o podatku minimalnym dla podatników rozpoczynających 
działalność. Nie ma podobnego wyłączenia dla spółek w likwidacji.

Mam pytanie odnośnie podatku 
przychodowego tzw. minimalny CIT: czy 
oblicza się go dopiero na koniec roku przy 
sporządzeniu CIT-8? A co jeśli w jakimś 
miesiącu wyjdzie strata?

Tzw. minimalny CIT jest kalkulowany przez podmioty, które w roku 
podatkowym poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż 
z zysków kapitałowych albo osiągnęły udział dochodów ze źródła 
przychodów innych niż z zysków kapitałowych, określony zgodnie 
z art. 7 ust. 1, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych 
w wysokości nie większej niż 1%. Podatek jest kalkulowany na bazie 
danych z całego roku podatkowego, z rozliczeniem rocznym.

Aby przejść na podatek liniowy wystarczy 
złożyć tylko „Oświadczenie o wyborze 
opodatkowania podatkiem liniowym”? Czy 
trzeba jakieś inne dokumenty zgłaszać? 
Termin złożenia deklaracji do 20 stycznia 
2022.

Dla przejścia na podatek liniowy konieczne jest złożenie 
oświadczenia w terminie do 20 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym zostanie osiągnięty pierwszy przychód 
w danym roku podatkowym.

Czy ulga na robotyzację dotyczy tylko 
płatników CIT czy JDG też?

Tak, ulga na robotyzację dotyczy zarówno podatników CIT jak 
i podatników PIT (pod warunkiem, że spełnione są warunki 
ustawowe do jej zastosowania). Po więcej informacji zapraszamy 
na stronę www.taxpoint.pl, gdzie znajdą Państwo linki do 
publikowanych przez nas biuletynów z informacjami podatkowymi 
oraz dane kontaktowe.

Estoński CIT
Czy jest konkretny formularz informujący 
US o przejściu na CIT estoński?

Do zgłoszenia w zakresie tzw. estońskiego CIT służy formularz 
ZAW RD tzw. zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem 
od dochodów spółek kapitałowych.

Jeśli spółka z o.o. jest udziałowcem 
w innej spółce z o.o., to wyklucza estoński 
CIT?

Warunkiem skorzystania z estońskiego CIT jest m.in. brak udziałów 
lub akcji w innych podmiotach. Posiadanie udziałów w spółce 
z .o.o. wyklucza tę możliwość.
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Czy spółka z o.o. której przychody 90% 
są z transakcji z podmiotem powiązanym 
może przejść na CIT estoński?

Jednym z warunków jest, aby mniej niż 50% przychodów 
z działalności osiągniętych w poprzednim roku podatkowym, 
liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów 
i usług, pochodziło z transakcji z podmiotami powiązanymi 
– w przypadku gdy w związku z tymi transakcjami nie jest 
wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub 
wartość ta jest znikoma. Oprócz ustalenia udziału w przychodach 
należałoby zatem zbadać, czy w związku z transakcjami 
z podmiotem powiązanym nie jest wytwarzana wartość dodana / 
jest ona znikoma.

Jak spełnia się wymogi, jak uzyskać status 
małego podatnika (cit 9%)? Należy złożyć 
i kiedy złożyć jakiś wniosek/oświadczenie 
do urzędu skarbowego?

Nie ma żadnych formalnych wymogów (składanie oświadczeń itp.). 
Spełnienie warunków z ustawy jest równoznaczne z posiadaniem 
statusu małego podatnika.

Amortyzacja i leasing
Na podstawie przepisu przejściowego 
podatnicy będą mogli do końca 2022 
r. zaliczać do kosztów uzyskania 
przychodów odpisy amortyzacyjne 
od budynków i lokali mieszkalnych, 
nabytych lub wytworzonych przed 
1 stycznia 2022 r. Podatnicy, którzy 
„będą w trakcie amortyzacji” budynków 
i lokali mieszkalnych nabytych lub 
wytworzonych do 31 grudnia 2021 r., będą 
mogli kontynuować amortyzację tych 
składników, nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2022 r.

Potwierdzamy, że jest przepis przejściowy, który utrzymuje 
możliwość amortyzacji lokali mieszkalnych i zachowania KUP 
jeszcze przez 2022 r. (pod warunkiem, że amortyzację rozpoczęto 
w 2021 r.).

Spółka ma siedzibę w lokalu mieszkalnym, 
to oznacza, że od stycznia 2022 
amortyzacja tego lokalu jest nkup, tak?

Tak, NKUP już od 2022 r.

Jeśli leasing na samochód 
w jednoosobowej działalności skończył 
się we wrześniu 2021, to czy w lutym 
2022 mogę go sprzedać? Czy nowe 
przepisy tu działają czy działają tylko dla 
samochodów, których leasing skończy się 
w 2022?

Jeżeli wykup był w 2021 r. to obowiązują jeszcze stare reguły.

Księgi rachunkowe JPK – 2023
Czy JPK dla KPiR będą obowiązkowe też 
od 2023 czy już w tym roku? Czy będą co 
miesiąc wysyłane?

Przepisy w tym zakresie wchodzą w życie w 2023 r. dopiero 
wówczas będzie obowiązek wysyłki. Potwierdzamy, że JDG będą je 
wysyłać co miesiąc bez wezwania organów (wraz z ewidencją ŚT).
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Czy KH za 2022 rok będzie obowiązywała 
wysyłka JPK w 2023r.? Bądź za 2023r. 
wysyłka w 2024r.?

Taxpoint: Przepisy w tym zakresie wchodzą w życie w 2023 r. 
W praktyce więc, po raz pierwszy taki JPK zostanie wysłany  
w 2024 r.

A co z JPK dla ksiąg przy JDG? Też trzeba 
będzie je wysyłać?

Taxpoint: Potwierdzamy, że taka struktura będzie wysyłana przez 
JDG co miesiąc (wraz z ewidencją środków trwałych). Przy czym 
przepisy w tym zakresie wchodzą w życie dopiero w 2023 r.

VAT – 15-dniowy zwrot dla podatników bezgotówkowych
Od kiedy obowiązują nowe limity 
w płatnościach gotówkowych 
i bezgotówkowych?

Nowe limity będą obowiązywały dopiero od 2023 roku.

Jaki jest limit transakcji gotówkowych 
na rok 2022? I czy taki sam limit dotyczy 
transakcji w PLN jak i w walucie?

Na chwilę obecną limit to w dalszym ciągu 15.000 zł (lub 
równowartość tej kwoty w walucie obcej).

Polski Ład w systemach Comarch ERP
Kiedy będzie nowa wersja z aktualnymi 
stawkami ryczałtu i aktualnymi drukami 
deklaracji?

W wersji 2022.1 Comarch ERP Optima (wydanej w grudniu) zostały 
dodane już nowe stawki dla ryczałtu za rok 2022. 

Wzory formularzy rocznych powinny pojawić się w wersji, która 
ukaże się z końcem stycznia.

Czy JPK_V7M (2) będzie dostępny dla 
ERP XL w wersji 2020.2.x? Czy wyłącznie 
dla 2022.x oraz 2021 jako patch? Czy jest 
szansa samej aktualizacji JPK_V7M (2) 
nadal dla wersji 2020?

Obecnie trwają prace mające na celu udostępnienie struktur JPK_
V7M(2) oraz JPK_V7K(2) do wersji:

Comarch ERP XL: 2020.2.3, 2021.0.2, 2021.1, 2022.0.1

Planowany termin udostępnienia skryptów JPK_V7M(2), JPK_
V7K(2) do wersji 2020.2.3, 2021.0.2, 2021.1 to początek lutego 2022 
r.

Planowany termin udostępnienia wersji 2022.0.1 to połowa lutego 
2022 r.

Kiedy aktualizacja programu 
dotycząca zastosowania mechanizmu 
rozporządzenia z dn.07.01.22 r.

Pracujemy nad wprowadzeniem zmian w tym zakresie. Termin 
udostępnienia planowany jest na 27 stycznia 2022 r.

Od ponad roku w Comarch Optima nie 
mam możliwości zmiany oprocentowania 
(podatku) dla osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą. Dotyczy to 
sytuacji kiedy podatnik rozliczający się 
z niepracującym małżonkiem uzyskuje 
prawo do płacenia zaliczek według 
pierwszej skali mimo przekroczenia progu. 
Aktualnie mimo zmiany stawki, program 
liczy zaliczki według wyższego progu! Czy 
zostanie to poprawione?

W takim wypadku należy na karcie właściciela odznaczyć 
standardowe progi podatkowe i ustawić własne ze stawką 17%.
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Czy w 2022 roku zrezygnowano z daniny 
solidarnościowej? Czy Optima będzie 
zawierała możliwość generowania tej 
daniny i deklaracji od niej?

W tym roku nie planujemy dodawać możliwości wyliczenia daniny 
solidarnościowej w programie Comarch ERP Optima.

Czy XT obsługuje ryczałt? W Comarch ERP XT nie ma obecnie obsługi ewidencji ryczałtowej.

W jaki sposób w programie ERP Optima 
można zmienić formę opodatkowania 
podatnika JDG z podatku liniowego na 
ryczałt?

Rodzaj formy opodatkowania można zmienić w Konfiguracji Firmy – 
Księgowość – Parametry.

Czy jest w Optimie dostępna nowa 
deklaracja VAT-7 ze względu na nowe 
terminy zwrotu VAT?

Nowe JPK_V7(2) planowane jest do udostępnienia na początku 
lutego.

Gdzie mogę zmienić w systemie 
aby utworzonej listy płac Optima 
automatycznie nie księgowała?

Należy wyłączyć automat w Konfiguracji Firmy – Księgowość – 
Parametry na zakładce Operacje automatyczne.

Czy na wersji 2022.1.1.856 programu 
Optima można już generować PIT-11 i PIT-
4R za 2021r?

Tak.

Dlaczego naliczając miesięczną 
amortyzację automatycznie jest ona 
księgowana do PKPiR?

W programie Comarch ERP Optima automat księgujący można 
wyłączyć z poziomu konfiguracji firmy – Księgowość – Parametry 
z zakładki Operacje automatyczne.

Czy nowy upgrade przewidziany na 27 
stycznia będzie uwzględniał w nowym 
rozwiązaniu przepisy wynikające 
z rozporządzenia z 7 stycznia (tj. czy 
moduł kadrowo – płacowy naliczał będzie 
wynagrodzenia w dwóch wariantach wg 
starych i nowych przepisów i czy będzie 
uwzględniał konieczność „odwieszenia” 
zawieszonej wcześniej części zaliczki na 
podatek dochodowy)?

Tak, ta zmiana zostanie wprowadzona w wersji, która się ukaże  
27 stycznia.

Gdzie zaznaczyć w programie, aby nie 
naliczać u pracownika ulgi dla klasy 
średniej?

Na formularzu pracownika na zakładce 2.Nr ident./podatki 
jest dostępny parametr ‚Nie pomniejszać dochodu o ulgę dla 
pracowników’.

A co ze złożeniem PIT-11? Składamy na 
obecnych drukach, które są dostępne 
w programie?

W programie są dostępne PIT-11 dotyczące przychodów za 2021 
rok.

Jak będzie z obliczaniem składki 
zdrowotnej przedsiębiorcy? Czy program 
będzie dostosowany do wyliczania 
zmiennych składek zdrowotnych?

Tak, zmiany będą dostępne w wersji 2022.2.

Czy po aktualizacji Optimy, program będzie 
umożliwiał stosowanie lub NIE stosowanie 
rozporządzenia z 7 stycznia? Będzie jakiś 
checkbox?

Będzie można ustawić naliczanie zaliczki podatku bez stosowanie 
rozporządzenia dla danego pracownika.
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System COMARCH będzie miał 
zaimplementowane rozwiązanie 
rozliczające ewentualne nadwyżki / 
niedobory w zaliczkach na podatek 
dochodowy (w odniesieniu do 
rozporządzenia z 7 stycznia)?

Wersja zawierająca zmianę jest planowana na 27 stycznia.

Czy będzie przygotowany program pod 
kątem prokurentów i członka zarządu? 
Pomimo ustawień, które zrobiłam nie 
nalicza mi się składka zdrowotna.

Proszę sprawdzić czy w konfiguracji elementu, który ta osoba ma 
wypłacony jest ustawiony sposób naliczania składki zdrowotnej 
jest jako ‚naliczać’ i czy ta osoba ma ustawiony kod tytułu 
ubezpieczenia oraz datę zgłoszenia do ubezpieczeń.

Druk PIT 2 zawiera starą wartość kwoty 
wolnej, czy jest nowy druk?

Jest już dostępny nowy PIT-2, który obowiązuje od 10.01. 
W programie także jest już dostępny.

Kiedy będzie nakładka na wynagrodzenia 
dla Zarządu?

Jeśli chodzi o naliczanie składki zdrowotnej to nowy kod 
ubezpieczenia został udostępniony 3.01.

Kiedy Comarch wyda aktualizację 
programu dostosowaną do rozporządzenia 
z dnia 07.01.2022 dotyczącą korekt 
wynagrodzeń z błędnie naliczonym 
(zawyżonym) podatkiem u niektórych 
pracowników?

Wersja zawierająca zmianę jest planowana na 27 stycznia.

Pytanie o członka zarządu i prokurentów. 
Mam wrażenie, że nie zostały 
uwzględnione zmiany w sposobie 
naliczania wynagrodzeń tej grupy. 
U członka zarządu pomimo ustawień nie 
nalicza mi się składka.

W programie został dodany nowy kod ubezpieczenia 2250 dla 
takich osób. Poza ustawieniem kodu ubezpieczenia w elemencie 
wypłaty, który jest wypłacany takiej osobie należy ustawić, że 
ma być od niego naliczana składka zdrowotna. Należy to ustawić 
w definicji danego typu wypłaty w konfiguracji (konfiguracja/firma/
płace/typy wypłat).


