
Polski ład
Podsumowanie wybranych zasad ustalania 

obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Stan prawny aktualny na 04.02.2022 r.



Z niniejszej broszury dowiesz się o:

Zakresie obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.,

Terminie i formie zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej,

Wpływie wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej na rozliczenie VAT,

Możliwości stosowania kwoty wolnej od podatku w rozliczeniu działalności gospodarczej,

Możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej w rozliczeniu działalności gospodarczej,

Nowych ulgach podatkowych dla przedsiębiorców.



Polski ład – obciążenia przedsiębiorców w 2022 r.

Składki na ubezpieczenie 
społeczne (bez zmian), 

dla nowych przedsiębiorców:

• Ulga na start – pierwsze 6 miesięcy bez składek,
• Obniżony ZUS – przez kolejne 24 miesiące składki 

ZUS od 30% minimalnego wynagrodzenia
(ok. 285 zł miesięcznie ze składką chorobową),

• Pełny ZUS – 60% prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia (aktualnie ok. 1211 zł miesięcznie 
ze składką chorobową),

• W razie zbiegu tytułów ubezpieczeń konieczna 
indywidualna analiza (np. działalność + umowa 
o pracę, działalność + umowa zlecenie lub kilka 
takich umów).

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne

• W 2021 r. ok. 382 zł miesięcznie, z czego ok. 329 zł 
jest odliczane od podatku. 
Realne obciążenie to ok. 53 zł miesięcznie,

• Od 2022 r. zasady opłacania składek się zmieniają, 
zależą od wybranej formy opodatkowania 
(szczegóły na kolejnej stronie),

• Od 2022 r. składek nie odlicza się od podatku,
• Najniższa możliwa składka w 2022 r. to ok. 270 zł 

miesięcznie,
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są 

kosztem uzyskania przychodów.



Formy opodatkowania jednoosobowej
działalności gospodarczej w 2022 r.

Podatek liniowy

•Opodatkowanie dochodu 
(przychody minus koszty),

•Stawka podatku 19%, bez względu 
na wysokość dochodu,

•Ubezpieczenie zdrowotne 
4,9% od dochodu,

•Łączne obciążenie bez składek ZUS: 
23,9%,

•Brak większości ulg podatkowych,
•Brak możliwości wspólnego rozliczenia 

z małżonkiem,
•Brak możliwości płacenia podatku 

liniowego w 2022 r., jeśli w ramach 
działalności wykonuje się na rzecz 
byłego lub obecnego pracodawcy te 
same czynności, które były lub w 
dalszym ciągu są wykonywane 
w ramach umowy o pracę w 2022 r.

Podatek według skali

•Opodatkowanie dochodu 
(przychody minus koszty),

•Roczna kwota wolna od podatku 
30.000 zł,

•Stawka podatku 17% do 120.000 zł 
dochodu, 32% ponad tę wartość,

•Ubezpieczenie zdrowotne 9%,
•Łączne obciążenie bez składek ZUS: 

26%/41%,
•Prawo do odliczenia ulg podatkowych,
•Możliwość wspólnego rozliczenia 

z małżonkiem.

Ryczałt

•Opodatkowanie przychodu (brak kosztów),
•Stawka podatku 14% dla świadczenia usług 

w zakresie opieki zdrowotnej 
(PKWiU dział 86),

•Ubezpieczenie zdrowotne płacone 
ryczałtowo: ok. 336 zł miesięcznie przy 
rocznym przychodzie poniżej 60.000 zł, 
ok. 560 zł przy rocznym przychodzie 
w przedziale 60.000-300.000 zł, 
ok. 1.008 zł przy rocznym przychodzie 
od 300.000 zł,

•Brak większości ulg podatkowych,
•Brak możliwości wspólnego rozliczenia 

z małżonkiem,
•Brak możliwości rozliczenia ryczałtem 

w 2022 r., jeśli w ramach działalności 
wykonuje się na rzecz byłego lub 
obecnego pracodawcy te same czynności, 
które były lub w dalszym ciągu są 
wykonywane w ramach umowy o pracę 
w 2021 lub 2022 r.



Kryteria wyboru formy opodatkowania

Roczna wartość 
przychodów i kosztów

•Przy dochodzie powyżej 
120.000 zł może być 
korzystniejszy podatek 
liniowy lub ryczałt,

•Podatek liniowy i skala 
podatkowa mogą być 
korzystniejsze przy 
ponoszeniu wyższych 
kosztów,

•Ryczałt może być 
korzystniejszy przy 
niskich kosztach,

•Liczy się perspektywa
i kierunek zmian, jeśli 
przewidujesz wzrost 
przychodów w roku przy 
kosztach bez zmian, 
rozważ ryczałt.

Zakres działalności

•Wysokość przychodów 
i kosztów wynika ze 
specyfiki działalności,

•Różne rodzaje 
działalności są 
opodatkowane różnymi 
stawkami ryczałtu, np. 
usługi w zakresie opieki 
zdrowotnej 14%, wolne 
zawody 17%, usługi 
reklamowe 15%, najem 
i dzierżawa 8,5%, usługi 
budowlanej 5,5%, handel 
3%.

Wysokość dochodów 
małżonka

•Opodatkowanie według 
skali daje możliwość 
rozliczenia wspólnego 
z małżonkiem,

•Małżonek o dochodach 
do 120.000 zł może 
skutecznie zmniejszyć 
wartość dochodu 
opodatkowanego stawką 
podatku 32%,

•Małżonek bez dochodów 
przy wspólnym 
rozliczeniu generuje 
zwrot podatku 
w wysokości 5.100 zł, 
ponieważ przypisana mu 
jest połowa dochodu 
i kwota wolna od podatku 
30.000 zł.

Prawo do korzystania 
z ulg podatkowych

•Nowe ulgi podatkowe 
(opisane w dalszej 
części) przysługują 
przedsiębiorcom 
opodatkowującym 
działalność według skali, 
liniowo lub ryczałtem, ale 
„stare” ulgi zasadniczo 
przysługują 
przedsiębiorcom 
korzystającym z podatku 
według skali.

Wpływ formy 
opodatkowania na 

zdolność kredytową

•Przeanalizuj wybór formy 
opodatkowania na 
zdolność kredytową ze 
swoim bankiem lub 
doradcą kredytowym,

•Rozliczając się ryczałtem 
pokazujesz bankowi 
wyłącznie przychody. 
Bank nie wie, ile kosztów 
generuje działalność 
i trudno mu oszacować 
zdolność kredytową,

•Przy ryczałcie bank może 
założyć wartość kosztów 
działalności wyższą niż 
faktycznie ponoszone, 
co może obniżyć Twoją 
zdolność kredytową.



Zmiana formy opodatkowania działalności gospodarczej

Konieczność zawiadomienia o zmianie naczelnika właściwego urzędu skarbowego

Termin na złożenie informacji: 20 lutego 2022

W razie rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku o wyborze formy opodatkowania
należy zawiadomić do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu. 
Jeśli pierwszy przychód osiągnięto w grudniu, to zawiadomienie należy złożyć do końca roku

Forma zawiadomienia o zmianie formy opodatkowania: aktualizacja wpisu do CEIDG (elektronicznie) 
lub pisemnie (brak urzędowego formularza)

Zawiadomienie o wybranej formie opodatkowania pozostaje aktualne na kolejne lata podatkowe

Formę opodatkowania możesz zmieniać co rok, wybrana forma opodatkowania obowiązuje przez cały rok

Odrębne zasady dotyczą podatników, którzy dotychczas korzystali z karty podatkowej



Zmiana formy opodatkowania działalności 
podatkiem dochodowym a rozliczenie VAT

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym 

nie wpływa na sposób rozliczenia VAT

Obowiązek podatkowy w VAT, zasady stosowania zwolnień,

reguły odliczenia VAT są niezależne od sposobu rozliczenia podatku dochodowego

W praktyce księgowość dla potrzeb rozliczenia podatku dochodowego/ryczałtu

jest odrębna od księgowości prowadzonej na potrzeby VAT

Przedsiębiorca nie traci prawa do odliczenia VAT od zakupów z racji niezaliczania

ich do kosztów w związku z wyborem ryczałtu



Ulga podatkowa – kwota wolna od podatku

Przysługuje przedsiębiorcy 

rozliczającemu działalność 

gospodarczą 

podatkiem według skali. Kwota 

wolna od podatku 

wynosi 30.000 zł

Przykładowo oznacza to, że 

przedsiębiorca osiągający w roku 

przychody 1.230.000 zł oraz 

ponoszący koszty 1.200.000 zł nie 

zapłaci podatku dochodowego, 

ponieważ jego dochód wynosi 

30.000 zł i nie przekracza kwoty 

wolnej od podatku

Jeśli jesteś przedsiębiorcą 

rozliczającym działalność 

gospodarczą podatkiem liniowym 

lub ryczałtem, to z kwoty ulgi 

podatkowej możesz skorzystać 

u pracodawcy, w związku z 

zatrudnieniem



Ulga dla klasy średniej – opodatkowanie wg skali podatkowej

Dotyczy dochodów osiągniętych od 01.01.2022 r.,

Polega na odliczeniu od dochodu ustalonej indywidualnie kwoty ulgi,

Warunkiem skorzystania z ulgi z perspektywy całego roku podatkowego jest osiągnięcie 

rocznego dochodu mieszczącego się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł,

Uwaga! Dla stosowania ulgi (weryfikacji przedziału kwotowego)

należy uwzględnić również przychody ze stosunku pracy



Nowe ulgi podatkowe w 2022 r.

Ulga dla rodzin 4+

•Dla rodziców wychowujących w roku 
podatkowym co najmniej czworo dzieci,

•Dotyczy m. in. przedsiębiorców 
rozliczających podatek liniowy lub wg skali, 
podatek ryczałtowy,

•Zwolnienie dotyczy przychodów do 
wysokości 85.528 zł rocznie.

Ulga dla seniorów

•Dla kobiet powyżej 60 roku życia, mężczyzn 
powyżej 65 roku życia rezygnujących z 
emerytury lub renty rodzinnej, pomimo prawa 
do tych świadczeń,

•Dotyczy m. in. przedsiębiorców 
rozliczających podatek liniowy lub wg skali, 
podatek ryczałtowy,

•Zwolnienie dotyczy przychodów do 
wysokości 85.528 zł rocznie.



Ulga na powrót
• Dla osób, które przeniosły miejsce zamieszkania do 

Polski po 31.12.2021 r., a przedtem przebywały poza 
Polską przez co najmniej 3 lata,

• Dotyczy m. in. przedsiębiorców rozliczających 
podatek liniowy lub wg skali, podatek ryczałtowy,

• Zwolnienie dotyczy przychodów osiąganych 
w Polsce od 01.01.2022 r., po powrocie, do 
wysokości 85.528 zł rocznie,

• Zwolnienie przysługuje przez cztery kolejne lata.

Ulga na zabytki
• Dla właścicieli i współwłaścicieli zabytków 

nieruchomych,
• Dotyczy m. in. przedsiębiorców rozliczających 

podatek liniowy lub wg skali, podatek ryczałtowy,
• Odliczyć od dochodu można 50% wartości 

poniesionych wpłat na fundusz remontowy, 
wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie, 
roboty budowlane, 

• Odliczyć od dochodu można nabycie zabytku, 
odliczenie przysługuje w wysokości 500 zł x liczba 
m. kw. powierzchni użytkowej zabytku, nie więcej 
niż 500.000 zł,

• Przed skorzystaniem z ulgi  wymagana analiza 
licznych warunków i ograniczeń.

Nowe ulgi podatkowe w 2022 r.



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 100.000 zł

Roczne koszty 12.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 200.000 zł

Roczne koszty 12.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 300.000 zł

Roczne koszty 12.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 400.000 zł

Roczne koszty 12.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Założenia:

Roczne przychody 100.000 zł

Roczne koszty 50.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł

Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 200.000 zł

Roczne koszty 100.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 300.000 zł

Roczne koszty 150.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Przykład obciążeń publicznoprawnych przedsiębiorców w 2022 r.

Założenia:

Roczne przychody 400.000 zł

Roczne koszty 200.000 zł

Pełny ZUS z ubezpieczeniem chorobowym 14.535,36 zł



Zastrzeżenia

Niniejsza broszura została opracowana na podstawie uchwalonych i obowiązujących przepisów prawa 
podatkowego obowiązujących na dzień 04.02.2022 r. Autor nie odnosi się w niej do projektowanych ani 
zapowiadanych zmian w przepisach prawa podatkowego. Odbiorca broszury powinien każdorazowo 
weryfikować udostępnione tu informacje z aktualnym stanem prawnym. 

Dokument ten nie stanowi porady podatkowej, ma charakter wyłącznie informacyjny i dotyczy wyłącznie 
ogólnych kwestii podatkowych. Autor nie ponosi odpowiedzialności za podjęte decyzje w oparciu 
o informacje przedstawione w niniejszej broszurze. Skutki każdej decyzji w zakresie rozliczeń 
podatkowych należy oceniać indywidualnie, na podstawie uchwalonych przepisów prawa podatkowego. 
Przed podjęciem jakichkolwiek kroków w sprawach podatkowych sugeruję skonsultować się ze swoim 
księgowym lub z doradcą podatkowym.



Indywidualna
konsultacja
z ekspertem
Potrzebujesz indywidualnego wsparcia? 
Skontaktuj się z ekspertem:

Grzegorz Cherek doradca podatkowy
– ekspert w sprawie polskiego ładu,
od ponad 15 lat doradza przedsiębiorcom, 
spółkom w sprawach podatkowych

Kontakt do Grzegorza:

grzegorz.cherek@outlook.com

https://www.linkedin.com/in/grzegorz-cherek/

ZBD/38/14/02/2022


