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Niskie podatki: Kto zapłaci od lipca 

wyższe zaliczki i dlaczego? 

• Niższa 12% stawka PIT, wysoka kwota wolna od podatku – 

30.000 zł oraz próg podatkowy na poziomie 120.000 zł nie 

w każdym przypadku już od pierwszego miesiąca wejścia 

w życie ustawy zrekompensują uchylenie innych 

mechanizmów wprowadzonych w 2022 roku. 

• Reforma podatkowa została rozłożona na 2 etapy, dlatego 

jej pełen skutek odczujemy po 1 stycznia 2023 roku. 

• Choć „Niskie podatki” pozwolą na obniżenie zobowiązań 

podatkowych Polaków, to w niektórych wypadkach mogą 

doprowadzić do wzrostu miesięcznych zaliczek na podatek 

dochodowy od lipca 2022.  

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wchodzi 

w życie od 1.07.2022 roku, zakłada m.in.: 

• obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc. 

• pozostawienie podniesionej od 01.01.2022 roku wyższej kwoty wolnej 

(30 tys. zł) 

• pozostawienie wyższego progu dochodowego (120 tys. zł), 

po przekroczeniu którego płaci się 32-proc. PIT. 

Te rozwiązania powodują, że obciążenia podatkowe w skali roku dla Polaków 

spadną, a w ich portfelach pozostanie więcej pieniędzy. 

Całościowa zmiana systemu podatkowego w celu jego uproszczenia wiąże się 

także z likwidacją niektórych rozwiązań, takich jak ulga dla klasy średniej, 

czy mechanizmu tzw. „rolowania zaliczek” (stosowany był on dla dochodów 

do 12 800 zł brutto, dzięki czemu zaliczki na PIT były zamrożone na poziomie 

tych z 2021 r.). 

Uchylenie tych rozwiązań spowoduje, że w niektórych przypadkach przejściowo 

wzrosną zaliczki na PIT, co skutkować będzie niższymi zarobkami na rękę. 

Dotyczyć to będzie:  

• pracowników, którzy nie złożyli PIT-2 przy zarobkach do 12 800 zł/msc 

brutto oraz  

• zleceniobiorców (którzy nie mają możliwości złożenia PIT-2 w 2022 r.) 

przy zarobkach do 12 800 zł/msc brutto.  

Wśród tych, którzy PIT-2 złożyli oraz mają jedno źródło dochodów, wyższe 

zaliczki na podatek od lipca zapłacą:  

• zatrudnieni na umowę o pracę przy zarobkach od ok. 10 300 do 12 800 

zł/msc brutto,  

• mundurowi przy zarobkach od ok. 8 900 do 12 800 zł/msc brutto oraz  

• emeryci (kwota wolna stosowana przez ZUS z mocy ustawy) z emeryturą 

od ok. 9 400 do 12 800 zł/msc brutto. 

Szczegóły w artykule „Niskie podatki: kto zapłaci od lipca wyższe zaliczki 

i dlaczego” oraz na stronie podatki.gov.pl/niskiepodatki 
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