
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zmiany od 2022r. – Polski Ład i Zus – 
nowe obowiązki płatnika 

 



 
 
 
 

Program szkolenia 

I. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej podatek oraz nowe 

zasady jej stosowania 

 Wysokośd kwoty wolnej od podatku  

 Nowe zasady korzystania przez podatnika z kwoty wolnej od podatku w trackie 

roku podatkowego  

 Wysokośd rocznej i miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek 

 Coroczna weryfikacja wysokości kwoty zmniejszającej podatek 

2. Podwyższenie progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% 

stawka podatku 

3. Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej 

 Na czym polega ulga podatkowa? 

 Kogo obejmuje ulga?  

 Kiedy ulga dla klasy średniej ma zastosowanie?  

 W jakim przedziale powinny mieścid się przychody objęte ulgą podatkową? 

 Zasady stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym i miesięcznym przez płatników 

podatku 

 Algorytm stosowany przy ustaleniu ulgi dla klasy średniej – przykłady 

4. Zmiany w rozliczeniach składki zdrowotnej 

 Likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki 

na podatek dochodowy 

 Ograniczenie składki zdrowotnej  

 Włączenie niektórych grup podatników do obowiązkowego ubezpieczenia 

zdrowotnego  

5. Zmiany wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymywanych przez 

osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie 

6. Przykłady obliczania podatku przez płatników 

 

 

 



 
 
 
 

7. Nowelizacja katalogu zwolnieo przedmiotowych w ustawie PIT 

 Odszkodowania lub zadośduczynienia, których ostateczna wysokośd wynika z 

decyzji administracyjnych 

 Stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

 Przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody 

pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom 

paostwowym 

 Nowa ulga podatkowa - tzw. ulga na powrót  

o Kot może z niej skorzystad 

o Warunki, jakie muszą spełniad osoby korzystające z tej ulgi 

o Przez jaki czas obowiązuje  

o Limit roczny zwolnienia 

o Rozstrzyganie zbiegu ulgi na powrót, dla młodych do 26 roku życia oraz 

przychodów wobec których zastosowanie mają 50% koszty uzyskania 

przychodu 

o Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne przy 

zastosowaniu ulgi na powrót 

 Ulga dla dużej rodziny - warunki, jakie muszą spełniad osoby korzystające z tej ulgi 

 Dla pracującego emeryta i rencisty podlegającego ubezpieczeniom społecznym - 

warunki, jakie muszą spełniad osoby korzystające z tej ulgi 

8. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów 

małżonków 

 Warunki, jakie muszą spełniad małżonkowie, aby wspólnie opodatkowad swoje 

dochody 

 Wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania małżonków 

 Zawarcie małżeostwa w danym roku podatkowym a wspólne opodatkowanie 

 Zgon współmałżonka w roku zawarcia małżeostwa lub w roku następnym zanim 

złożono zeznanie podatkowe za ten rok podatkowy a wspólne opodatkowanie 

małżonków 

 Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków 

9. Zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania osób samotnie 

wychowujących dzieci 

 Doprecyzowania pojęcia "osoby samotnie wychowującej dzieci” 

 Podatnicy, których obejmuje wspólne opodatkowanie z dzieckiem 

 Wyłączenia z preferencyjnego sposobu opodatkowania rodzica / opiekuna 

prawnego z dzieckiem 



 
 
 
 

 Doprecyzowanie przepisów dot. Możliwości skorzystania z wspólnego rozliczenia 

z dzieckiem 

 Uwzględnienie w przychodach pełnoletniego dziecka przychodów zwolnionych od 

podatku z tytułu „ulgi na powrót” 

 Kryterium dochodowe 

 Poszerzenie prawa do wspólnego opodatkowania dochodów osób samotnie 

wychowujących dzieci 

10. Nowe odliczenia od dochodu – składka na związki zawodowe 

 Warunki zastosowania odliczenia 

 Limit wysokości składki 

 Forma odliczenia 

11. Nowe konsekwencje dla zatrudniających nielegalnie 

 Definicja nielegalnego zatrudnienia i nielegalnej innej pracy zarobkowej 

 Uznanie świadczonej pracy jako przychód pracodawcy  

 Przerzucenie na pracodawca ciężaru opodatkowania podatkiem dochodowym 

wynagrodzenia osoby fizycznej  

12. Zmiany w zasadach ustalania kwoty ryczałtu z tytułu użytkowania samochodu 

służbowego do celów prywatnych  

13. Nowe zasady określania wzorów formularzy PIT  

II. Zmiany w przepisach ustawy zasiłkowej  

1. Nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu 

zasiłkowego 

2. Zmiana długości okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia 

3. Ujednolicenie zasad ustalania prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu 

ubezpieczenia, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku wyrównawczego  

4. Zmiana stopy procentowej podstawy wymiaru zasiłku 

5. Ujednolicenie zasad postępowania przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego z 

ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego 

6. Rozszerzenie uprawnieo pracownicy w ciąży w przypadku wygaśnięcia umowy o 

pracę z powodu śmierci pracodawcy 

7. Zmiany w zakresie ustalania podstawy wymiaru świadczeo dla ubezpieczonych 

niebędących pracownikami 



 
 
 
 

8. Nowy obowiązek płatników, ubezpieczonych i świadczeniobiorców związanych z 

przekazywaniem do ZUS danych niezbędnych do ustalania uprawnieo i wysokości 

świadczeo  

III. Zmiany w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeo społecznych  

1. Uchylenie przyczyny przerwania biegu dobrowolnego ubezpieczenia 

2. Ograniczenia w przekazywaniu korekt dokumentów ubezpieczeniowych  

3. Wprowadzenia obowiązku założenia profilu informacyjnego PUE ZUS przez 

wszystkich płatników składek do 30.12.2022 r. 

4. Zasady doręczania pism urzędowych przez ZUS  poprzez ZUS PUE 

5.  Elektronizacja składania wniosków o wydanie zaświadczenia A1 – od 01.04.2022 r. 

6. Nowe uprawnienia ZUS do potrącania nieopłaconych należności z tytułu składek i 

odsetek za zwłokę z wypłacanych przez siebie świadczeo 

 

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziesz na: https://wektorwiedzy.pl 

 

http://www.wektorwiedzy.pl/

