
Lp. Zmiany w „POLSKIM ŁADZIE” z  terminem wejścia w życie  

 PIT artykuł Wejście w 

życie  

uwagi 

1 Wspólne opodatkowanie małżonków w roku 

zawarcia małżeństwa 

6 2021  

2 Brak preferencyjnego rozliczenia rodziców 

samotnie wychowujących dzieci 

6 2022  

3 Ulga dla rodziców samotnie wychowujących 

dzieci 

27ea 2022  

4 Zmiana zasad opodatkowania sprzedaży 

majątku związanego z prowadzoną 

działalnością gospodarczą 

10 u.2 p.4  2022  

5 Sprzedaż majątku wykupionego z leasingu  14/2/19 2022 Art.51, 

nabyte od 

01.01.2022 

Art.    51. Przepisy art. 10 ust. 2 pkt 4 i art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy zmienianej w art. 1 

mają zastosowanie do składników nabytych po dniu 31 grudnia 2021 r. 

6 Nowe zasady rozliczania ulgi na dziecko w 

przypadku braku porozumienia rodziców  

27f u.4 2021  

7 Zmiany w zakresie stosowania odliczeń w 

uldze rehabilitacyjnej (pobyt opiekunów, 

wynajem i naprawa sprzętu, zakup pieluch) 

26 ust.7a, 

7e 

2021  

8 Prowadzenie ksiąg ( PKPIR, KH, ewidencji 

ryczałtowej) wyłącznie przy użyciu programu 

komputerowego 

24a pit 

11 CIT 

2023  

9 Raportowanie na bieżąco JPK księga - ( 

PKPIR, KH, ewidencji ryczałtowej) 

 2023  

Art. 66. Księgi, ewidencje i wykazy, o których mowa w art. 24a ust. 1e ustawy zmienianej 

w art. 1, art. 9 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 2 oraz w art. 15 ust. 12 ustawy zmienianej 

w art. 9, są prowadzone przy użyciu programów komputerowych i przesyłane po raz 

pierwszy za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2022 r. 

10 Obowiązek posiadania terminala płatniczego 

przez każdego przedsiębiorcę mającego kasę 

fiskalną  

Art.19 a 

Prawa 

przedsiębi

orców 

01.2022  



11 Obowiązek synchronizacji terminala 

płatniczego z kasą fiskalną on-line 

Art.19a 

p.3 prawa 

przedsiębi

orców 

07.2022  

12 Sankcje za brak synchronizacji terminala 

płatniczego w VAT 

99.ust.3a 07.2022  

13 Zmiana zasad opodatkowania grup 

kapitałowych w VAT 

 07.2022  

14 Zmiana zasad opodatkowania najmu 

prywatnego (wyłącznie ryczałt) 

Pit, ryczałt 2022/ 

2023 

Art. 71 

przepis 

przejściowy 

15 Brak możliwości amortyzacji nieruchomości 

mieszkalnych  

Pit 22c, 

CIT  

2022/ 2023 Art.71  

przejściowy 

Art. 71. 1. Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 

ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych 

przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku 

dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., 

zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, 

lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym 

własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego 

w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 

r. 

16 Zmiana zasad ustalania wartości początkowej 

środka trwałego używanego przed OT 

22g PIT 2022  

17 Brak możliwości odliczania zdrowotnego PIT, 

Ryczałt  

2022  

18 Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru 

zdrowotnego dla osób prowadzących 

działalność 

 01/2022 

02/2022 

 

 

Art. 79. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 

81 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, za 

styczeń 2022 r. ustala się na podstawie zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2021 r. 



19 Podleganie składce zdrowotnej osób 

pełniących funkcję na podstawie powołania za 

wynagrodzeniem 

 01/2022  

20 Możliwe ustalenie stałej zaliczkowej składki 

zdrowotnej dla osób rozliczających się 

ryczałtem  

 01/2022  

 Art. 80. Przepis art. 81 ust. 2i ustawy zmienianej w art. 15 stosuje się do rozliczenia 

składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. 

21 Nowe zasady ustalania kwoty ograniczenia 

zdrowotnego  

83/2b 

zdrowotne

go 

2022  

22 Nowe zasady raportowania do ZUS   01/2022 

 

 

23 Sankcje za nielegalne zatrudnianie i 

wykazywania niższej podstawy do PIT i ZUS 

 2022  

 Art. 69. 1. Przepisy ustaw zmienianych w art. 1, art. 2, art. 8, art. 9 i art. 15, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do przypadków nielegalnego 

zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621) 

oraz przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, zaistniałych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy zmienianej w art. 1 ma zastosowanie do 

przypadków nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

przypadków nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku 

pracy, zaistniałych przed dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem przypadków gdy przed 

tym dniem właściwy organ wszczął postępowanie w związku z tym nielegalnym 

zatrudnieniem lub nieujawnieniem części wynagrodzenia ze stosunku pracy. 

24 Nowe zasady ustalania wartości nieodpłatnego 

wykorzystywania samochodu służbowego do 

celów prywatnych 

12 u.2a-2c PIT 2022  

25 Nowe zasady ustalania KUP dla osób 

pełniących obowiązki społeczne  

a.33 ust.9 punkt 

4,5  

2022  

26 Dodatkowy zakres działalności objętych 

pojęciem działalność wykonywana osobiście 

13, punkt 2 2022  



27 Zwolnienia dla powracających z emigracji 21/1/152 2022  

28 Zwolnienia dla podatnika z 4 dzieci 21/1/153 2022  

29 Zwolnienie dla osoby rezygnującej z emerytury 21/1/154 2022  

30 Nowy limit KUP z praw autorskich  22/9a 2022  

31 Nowe ulgi na robotyzację, zatrudnianie 

innowacyjnych pracowników, ochronę 

zabytków, wspieranie działalności kulturalnej, 

nowy zakres ulgi BR, IP Box  

 2022  

32 Zmiany w KKS – czynny żal  16a KKS 2022  

33 Zmiany w stawkach ryczałtu   2022  

34 Zmiana definicji wolnego zawodu w ryczałcie   2022  

35 Brak możliwości wyboru karty podatkowej – 

tylko wg zasady kontynuacji z 2021 

 2022  

36 Zakaz zaliczania do KUP w CIT wydatków wg 

kryterium „ukrytej dywidendy” 

16/15b CIT 2023  

37 Zmiany w zakresie cienkiej kapitalizacji  CIT 2022  

38 Zmiany w CIT Estońskim   2022  

39 Podatek minimalny w CIT  24 ca CIT  2022  

40 Zmiana wartości kwoty b2b 15000➔ 8000 22p/15b 2022

2023 

 

41 Przychód z płatności gotówkowej 20 000 14 pit/ cit  2022 

2023 

 

 


