
Program szkolenia: Płace w Nowym Ładzie - zmiany i ich zastosowanie w praktyce 

1. Zmiany przepisów ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, które mają 

wpływ na naliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy 

1.1. Zmiana przepisów od 1.01.2022 r. 

- likwidacja możliwości odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek 

- podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% 

stawka podatku  

- podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku 

- ulga dla „klasy średniej” – od 1.01.2022 do 30.06.2022 r. 

- możliwość złożenia wniosku o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania 

przychodów  

- wprowadzenie nowych zwolnień od podatku 

- nowe zasady ustalania wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego 

pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych. 

- obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek od 2022 r. 

1.2. Zmiana przepisów od 10.03.2022 r. 

- wprowadzenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 

2022 r.  

- nowe zasady składania PIT – 2 

1.3. Zmiana przepisów od 1.07.2022 r. 

- likwidacja „ulgi dla klasy średniej” 

- nowa skala podatkowa – obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali 

podatkowej 

- zmiana stawki zryczałtowanego podatku z 17% na 12%; 

- uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 

r.  

- wprowadzono zmiany w zakresie zwolnień podatkowych; 

- zwrot podatku w związku z likwidacją „ulgi dla klasy średniej” 

- zmiana wysokość kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy 

prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych, 

- świadczenia otrzymywane przez emerytów, rencistów lub osoby pobierające nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne 

- powołanie jako tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego  

1.4. Zmiana przepisów od 01.01.2023 r.  



- zmiana zasad stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek; 

- nowe zasady składania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek – 

nowe wzory oświadczeń 

- zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek; 

2. Wybrane zmiany w przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w 

razie choroby i macierzyństwa od 01.01.2022r.  

- zmiany w zakresie ustalania długości okresu zasiłkowego 

- ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku  

3. Wybrane zmiany w przepisach ustawy o pracowniczych planach kapitałowych w 2022r.  

 termin zgłoszenia do PPK nowego pracownika 

 dokonanie pierwszej wpłaty do PPK 

 deklaracja wpłaty dodatkowej 

 wpłaty nienależne 

 nowe uprawnienia PIP 

4. Warsztaty praktyczne 

4.1. Ustalenie kwoty do wypłaty („od brutto do netto”) 

- w 2021r.  

- od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. 

- od 01.07.2022r.  

4.2. Ograniczenie podstawy wymiaru składki E i R w 2022r. – Roczna karta wynagrodzeń pracownika 

w 2022r.  

4.3. Składka zdrowotna przy niskim wynagrodzeniu, studium przypadku 

4.4. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem ze szczególnym uwzględnieniem niskiego 

wynagrodzenia ze stosunku pracy 


