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PIT i ZUS  
Kluczowe 
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PIT I ZUS KLUCZOWE ZMIANY

1. Zmiany wniesione Polskim Ładem 2.0

Wiele zmian na rok 2023 przyniosły przepisy Polskiego Ładu 2.0. Co prawda weszły one w życie 

w lipcu 2022 (z zastosowaniem dla całego 2022), ale w praktyce będą widoczne w zeznaniach 

rocznych składanych w 2023. Najważniejsze zmiany to:

• obniżenie stawki podatku z 17 na 12% i nowa skala podatkowa,

• możliwość zmiany formy opodatkowania wstecz (zmiana na skalę podatkową),

• nowy termin na złożenie rocznej deklaracji PIT-28: do końca kwietnia (względnie 2 maja - jeśli 

ostatni dzień kwietnia jest dniem wolnym od pracy). Uwaga! Ryczałt za grudzień/czwarty 

kwartał 2022 r. należy opłacić do końca lutego 2023 roku,

• podwyższenie kwoty z 3089 do 16061,28 zł, jaką może zarobić pełnoletnie dziecko, aby rodzic 

mógł skorzystać z preferencji podatkowych: rozliczenie z dzieckiem, ulgi prorodzinna, ulgi dla 

rodzin 4+,

• zwolnienie z PIT zasiłku macierzyńskiego do kwoty 85 528 zł.

Szczegółowe opisy powyższych zmian, a także wiele innych uregulowań znajdziesz w dedykowanym 

e-booku: Polski Ład 2.0. Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców. 

Na poniższych łamach, z pakietu Polski Ład 2.0 przedstawimy szerzej informacje dotyczące zmiany 

formy opodatkowania wstecz.

1a. Zmiana formy opodatkowania wstecz

W 2023 będzie można dla dochodów uzyskanych w roku 2022 wybrać skalę podatkową.

Wybór skali podatkowej następuje poprzez złożenie PIT-36 w ustawowym terminie (zamiast PIT-28, 

czy PIT-36L).

Złożenie PIT rocznego będzie uważane za ostateczny wybór. 

Zapamiętaj!

Zmiana formy opodatkowania wstecz na skalę podatkową dla roku 2022 - jest skuteczna
tylko dla roku 2022. Chcąc być na skali podatkowej także w roku 2023 należy do 20 lutego* 
2023 zgłosić zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową.

* Na “tradycyjną “zmianę formy opodatkowania jest czas do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku. W praktyce jest to 20 lutego, biorąc 

pod uwagę pierwsze zarobki w styczniu
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https://www.ifirma.pl/ebook/polski-lad-2-0-ebook-z-najwazniejszymi-informacjami-dla-przedsiebiorcow


Przykład 1.

Pan Marcin w roku 2022 stosował podatek liniowy. Chciałby jednak dochody z 2022 opodatkować skalą 
podatkową, ale w 2023 znowu chce być na liniówce.

W tej sytuacji pan Marcin musi jedynie złożyć PIT-36 (a nie PIT-36L) w terminie do 2 maja 2023. Jeśli pan 
Marcin wcześniej złoży w urzędzie PIT-36L nie będzie miał możliwości zastosowania skali podatkowej dla 
dochodów z 2022.

Przykład 2.

Pani Anna w roku 2022 stosowała ryczałt. Chciałaby jednak dochody z 2022 oraz 2023 opodatkować 
skalą podatkową. 

W tej sytuacji pani Anna musi:
do 20 lutego 2023 złożyć wniosek o zmianę formy opodatkowania na skalę podatkową (rezygnacja z 
ryczałtu) dla roku 2023 oraz 
do 2 maja 2023 złożyć PIT-36 (zamiast PIT-28) - wybór skali podatkowej dla roku 2022.

Jeśli pani Anna wcześniej złoży PIT-28, nie będzie mieć możliwości, aby dla dochodów z 2022 zastosować 
skalę podatkową.

2. Amortyzacja lokali mieszkalnych

Nieruchomości i lokale o charakterze mieszkalnym od 2023 roku nie mogą być ujmowane w 

ewidencji środków trwałych. Amortyzacja zostaje wyłączona z kosztów podatkowych.

3. Wynajem prywatny

Wynajem prywatny od roku 2023 może być opodatkowany jedynie ryczałtem. Nie ma możliwości 

rozliczać go skalą podatkową.

4. Płatnik może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku

Do tej pory, jeśli płatnik pobrał za duży podatek zryczałtowany, o którym mowa w art. 30* ustawy 

o PIT nie mógł występować o zwrot nadpłaty. Mógł to zrobić jedynie podatnik (ten, od którego 

pobrano podatek). Jednak podatek z art. 30 nie jest rozliczany w zeznaniu rocznym stąd podatnik 

nie otrzymuje żadnej informacji o pobranym podatku i może nawet nie wiedzieć, że powstała u niego 

nadpłata.

Nadpłata podatku mogła wystąpić w związku ze zmianami, które weszły w życie 1 lipca 2022, ale z 

zastosowaniem do całego roku 2022 (ustawa Polski Ład 2.0), np. gdy w połowie roku podwyższono 

limit zwolnienia z podatku z 3 000 do 4 500 zł dla emerytów i rencistów (dotyczy świadczeń 

otrzymywanych przez emerytów/rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy 

stosunkiem pracy). 
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Od 1 stycznia 2023 z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku może wystąpić płatnik, który 

niezwłocznie po jej otrzymaniu powinien ją przekazać podatnikowi.

* Art. 30 ustawy o PIT dotyczy m.in
• wygranych w konkursach
• świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z 

zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy,
• świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb 

mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej,
• świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji 

finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te 
podmioty,

• małych umów zlecenie/dzieło do 200 zł,
• gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym,
• jednorazowych odszkodowań za skrócenie okresu wypowiedzenia, wypłacanych żołnierzom 

zwalnianym z zawodowej służby wojskowej,
• wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.

Zmiana ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 2022 r.

5. Zmiany w związku z odwołaniem stanu epidemii

Odwołanie stanu epidemii w dniu 16 maja 2022 wprowadza zmiany w 2023 roku w następujących 

obszarach:

• ulga na złe długi - uchylenie możliwości niepowiększania przychodów o nieopłacone wydatki, 

które zostały zaliczone do kosztów,

• rozliczanie kosztów ulgi badawczo-rozwojowej - skończy się możliwość odliczania kosztów 

kwalifikowanych BR dla produktów związanych z COVID od dochodu będącego podstawą 

obliczenia zaliczki miesięcznej. Rozliczenie tylko w zeznaniu rocznym,

• ulga IP Box - zniesione zostanie rozliczanie ulgi już na etapie zaliczek miesięcznych. Od roku 

2023 ulga IP Box będzie podlegała odliczeniu jedynie w zeznaniu rocznym.

6. Pozostałe zmiany

• Likwidacja załącznika PIT/WZ - ulgi na złe długi w PIT. Zmiana ma zastosowanie do zeznań 

rocznych składanych poczynając od rozliczenia za 2023 r. Czyli w zeznaniach składanych za rok 

2022 trzeba jeszcze dołączyć PIT/WZ,

• Nowy formularz PIT-DZ - złożony formularz w usłudze Twój e-pit daje możliwość, aby 

urząd skarbowy rozliczył zeznanie roczne z uwzględnieniem ulgi dla rodzin 4+. Zmiana ma 

zastosowanie do dochodów za rok 2022,

• podwyższenie diety krajowej z 38 do 45 zł,

• podwyższenie diety zagranicznej. Nowe wartości w załączniku do Rozporządzenia. Uwaga! 

Nowe kwoty obowiązują już od 29 listopada 2022.

04.
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1. Wysokość składek ZUS

Składki ZUS, jaki musi płacić przedsiębiorca są zależne od:

a) wynagrodzenia minimalnego z bieżącego roku: składki preferencyjne ZUS,

b) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenie bieżącego roku: składki dużego zusu,

c) przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedniego: składki zdrowotne.

Znamy już wysokość wskaźników z pkt.a i b* stąd wiemy, że składki ZUS na 2023 wynosić będą:

* prognozowane przeciętne wynagrodzenie w kwocie 6935 zł zostało wskazane w projekcie ustawy 
budżetowej na rok 2023
** ZUS preferencyjny (czyli obniżone składki ZUS) będzie inaczej się kształtował w pierwszym i drugim 
półroczu, ponieważ minimalne krajowe (od którego zależne są te składki) zmieni się dwa razy w roku 
2023.

2. Obowiązek posiadania profilu ZUS PUE

1 stycznia 2023 r. wchodzi obowiązek posiadania profilu w ZUS PUE przez każdego przedsiębiorcę; 

zarówno tego, który zatrudnia pracowników, jak i tego, który pracuje samodzielnie (działalności 

jednoosobowych).  

Z podlinkowanego artykułu dowiesz się jak założyć konto w ZUS. 

Dla przedsiębiorcy, który od 01.01.2023 nie będzie posiadał aktywnego konta w PUE ZUS zostanie 

ono utworzone automatycznie przez ZUS, przy czym aby móc zalogować się na konto niezbędna 

będzie wizyta w ZUS w celu odebrania danych autoryzujących dostęp do konta.

Jeśli dana osoba prowadząca działalność ma już profil ZUS PUE, ale na osobę prywatną, to nie musi 

zakładać nowego profilu. Do obecnego zostanie jej przypisana rola “Płatnik” (jeśli dotychczas jej nie 

posiadała).
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Od 1 stycznia 
do 30 czerwca 
2023

Od 1 lipca 
do 31 grudnia 
2023

Duży ZUS z chorobowym  
(wliczona składka na FP)

1418,48 zł 1418,48 zł

Duży ZUS bez chorobowego 
(wliczona składka na FP)

1316,54 zł 1316,54 zł

Zus preferencyjny** z chorobowym 331,26 zł 341,72 zł

Zus preferencyjny** bez chorobowego 305,61 zł 315,26 zł

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09FFB2910C461354C12588CD005205A7
https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=09FFB2910C461354C12588CD005205A7
https://www.ifirma.pl/blog/minimalne-wynagrodzenie-2023-dwie-podwyzki-placy-minimalnej-w-przyszlym-roku.html
https://www.ifirma.pl/blog/obowiazek-posiadania-profilu-zus-pue-od-1-stycznia-2023-profil-obowiazkowy-dla-wszystkich.html
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VAT NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

1. Pakiet Slim VAT-3

Prawodpodobnie od 1 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie pakiet SLIM VAT 3, czyli plan uproszczeń 

dla przedsiębiorców w rozliczeniu VAT. Założeniem projektu jest zmniejszenie liczby formalności, 

ujednolicenie zasad i przyjaźniejsze dla firm warunki funkcjonowania w obszarze VAT. Poniżej 

przedstawiamy najważniejsze zmiany.

a) Nowy limit małego podatnika

W 2022 roku status małego podatnika miała firma, której przychód nie przekroczył równowartości 

1, 2 milionów euro. Pakiet SLIM VAT 3 podwyższa ten limit do 2 milionów euro. Bycie małym 

podatnikiem wiąże się z przywilejami, np. możliwością skorzystania z jednorazowej amortyzacji (do 

kwoty 50 000 euro) oraz kwartalnego rozliczania VAT.

b) Doprecyzowanie kursu walut przy korektach faktur w walucie obcej

Nowe przepisy przewidują, że kwoty na fakturze korygującej do faktury wystawionej w obcej 

walucie, należy przeliczać po takim samym kursie, jak faktura pierwotna.

c) WDT a stawka 0% VAT

Do tej pory, jeśli przedsiębiorca nie posiadał dokumentów potwierdzających WDT, musiał 

wykazać sprzedaż jako dostawę krajową i opodatkować polską stawką VAT. Jednak po otrzymaniu 

dokumentów, firma może skorygować transakcję i zastosować stawkę 0% przy WDT. Przepisy SLIM 

VAT 3 wskazują, że korektę należy rozliczyć za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy.

d) Brak obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej

Znika obowiązek wystawiania faktury zaliczkowej w sytuacji, kiedy zaliczka i dostawa 

towaru nastąpią w tym samym okresie rozliczeniowym, a więc całą sprzedaż będzie można 

zaewidencjonować w jednej fakturze rozliczeniowej.

e) Proporcjonalne odliczanie VAT

Zostaje zwiększona kwota pozwalająca uznać, że proporcja wynosi 100%:  z  500 zł do 10 000 zł.

Oprócz tego, przedsiębiorca ma prawo do rezygnacji z korekty, jeśli różnica między proporcją 

wstępną a ostateczną nie przekracza 2 punktów procentowych oraz gdy proporcja ostateczna jest 

mniejsza od wstępnej, a podatek naliczony niepodlegający odliczeniu wynikający z różnicy między 

tymi proporcjami oraz tzw. korekty wieloletniej nie przekracza 10 000 zł. Dotychczas każda różnica 

(nawet o 1 pp.) pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną, obligowała do złożenia korekty rocznej.

2. Kasa fiskalna dla myjni samochodowych

Od 1 lutego 2023 myjnie samochodowe będą zobowiązane do posiadania kas fiskalnych. 
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Pod pojęciem myjnie samochodowe należy rozumieć usługi mycia, czyszczenia samochodów i 

podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, 

które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach lub innej formie 

(bezgotówkowej).

Myjnie samochodowe mogą posiadać także wirtualną kasę fiskalną (w postaci oprogramowania). 

3. Grupa VAT - nowy rodzaj podatnika

Utworzyć grupę VAT mogą osoby mające siedzibę na terytorium tego samego państwa, które 

będąc niezależnymi pod względem prawnym, są ściśle powiązane pod względem finansowym, 

ekonomicznym i organizacyjnym.

Grupę VAT można opisać jako prawną formę współdziałania do celów VAT. Jako szczególny rodzaj 

podatnika istnieje ona tylko do celów VAT. Choć każdy członek grupy zachowuje swoją odrębność 

i formę prawną to utworzeniu grupy VAT nadaje się nadrzędne znaczenie (na gruncie ustawy o 

VAT) w stosunku do form prawnych przewidzianych np. w prawie cywilnym lub w prawie spółek. Po 

przystąpieniu do grupy VAT, jakakolwiek możliwa, istniejąca jednocześnie forma prawna członka 

grupy traci znaczenie do celów VAT, a członek grupy staje się częścią nowego odrębnego podatnika 

VAT – grupy VAT.

Grupa VAT jest traktowana jako jeden podatnik, co oznacza, że:

• wszystkie podmioty w ramach grupy mają prawo do jednego wspólnego rozliczenia VAT,

• transakcje między członkami grupy są wyłączone z opodatkowania.

Warunkiem skorzystania z grupy VAT jest istnienie między podmiotami powiązania finansowego, 
ekonomicznego i organizacyjnego.

Powiązanie finansowe to:
• posiadanie bezpośrednio ponad 50% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym, lub

• posiadanie ponad 50% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, 

lub

• posiadanie ponad 50% prawa do udziału w zysku, każdego z pozostałych podatników będących 

członkami tej grupy.

Powiązanie ekonomiczne istnieje, gdy:
• przedmiot głównej działalności członków grupy VAT ma taki sam charakter lub

• rodzaje działalności prowadzonej przez członków grupy VAT uzupełniają się i są współzależne, 

lub

• członek grupy VAT prowadzi działalność, z której w całości lub w dużej mierze korzystają inni 

członkowie grupy VAT.

Powiązanie organizacyjne to sytuacje, gdy:
• podmioty prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują się pod wspólnym 

kierownictwem, lub

• podmioty organizują swoje działania całkowicie lub częściowo w porozumieniu.

Podczas całego okresu istnienia grupy VAT zachodzić muszą wszystkie trzy typy powiązań.
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LIMITY PODATKOWE, SPRAWDŹ PROGI

Średni kurs NBP na 03.10.2022 roku, który był pierwszym dniem roboczym października, wynosił: 

4,8272 zł i według tego kursu należy przeliczyć limity wyrażone w euro w ustawach podatkowych. 

W związku z powyższym limity obowiązujące w 2023 roku będą miały następujące wartości:
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Obszary limitowane Limit podatkowy na 2023

Mały podatnik PIT 9.654.000 zł

Limit do prowadzenia ksiąg 
rachunkowych

9.654.400 zł

Ryczałt do przychodów 
ewidencjonalnych

9.654.400 zł

Kwartalne rozliczanie ryczałtu 965.400 zł

Mały podatnik VAT • 5.793.000 zł (9.654.000 zł –jeśli 
wejdzie w życie SLIM VAT 3)

• 217.000 zł – usługi 
pośrednictwa

Jednorazowa amortyzacja środków 
trwałych w ramach pomocy de minimis

241.000 zł



Zmiany 
prawne 
poznaj 
dyrektywy 
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ZMIANY PRAWNE, POZNAJ DYREKTYWY

1. Dyrektywa DAC7: sprzedaż internetowa

Wprowadzone przez UE przepisy tzw. Dyrektywą DAC7 będą mieć wpływ na sprzedaż 

internetową. Główne obowiązki to:

• raportowanie przez sprzedawcę o dokonanych czynnościach (od 2024) - sprzedawca 

objęty raportowaniem to użytkownik platformy, który jest na niej zarejestrowany i wykonuje 

kwalifikowaną działalność w danym okresie sprawozdawczym (aktywny sprzedawca). 

Raportowanie ma obejmować zarówno sprzedaż towarów, jak i najem nieruchomości czy 

miejsc parkingowych, usług świadczonych osobiście oraz najem np. samochodów. Wyjątek! 

Sprzedawcy, którzy wykonali mniej niż 30 transakcji sprzedaży towarów za pośrednictwem 

platformy i których wynagrodzenie z tego tytułu nie przekroczyło 2.000 euro w danym okresie 

nie mają obowiązku raportowania,

• procedura należytej staranności (due diligence) - raportujący operator platformy jest 

zobowiązany do zebrania informacji o każdym aktywnym sprzedawcy będącym osobą fizyczną 

lub podmiotem oraz informacji na temat każdej nieruchomości podlegającej sprawozdawczości,

• przekazanie tzw. informacji o sprzedawcach do Krajowej Administracji Skarbowej,

• informowanie sprzedawców o tym, że zbierane dane na jej temat są raportowane 

i przekazywane do odpowiednich instytucji (np. Krajowej Administracji Skarbowej).

W przypadku braku wykonania obowiązku sprawozdawczego na wezwanie organu, operator 

platformy będzie podlegał karze pieniężnej lub wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT. Kara 

pieniężna opiewać będzie w wysokości od 100 000 zł do nawet 

5 000 000 zł.

 Więcej obowiązków dla firm związanych z Dyrektywą DAC7 poznasz z artykułu: Sprzedaż 
internetowa na nowych zasadach – jakie zmiany czekają nas w 2023 roku?

2. Dyrektywa Omnibus: sprzedaż internetowa oraz stacjonarna

Celem unijnej dyrektywy Omnibus jest lepsze egzekwowanie i unowocześnienie przepisów 

UE dotyczących ochrony praw konsumenta. Ma to zostać osiągnięte poprzez nałożenie nowych 

obowiązków na sprzedawców (również tych on-line). Nowe zadania to m.in

• informowanie klienta przez dostawcę internetowej platformy handlowej
• o rodzaju podmiotu sprzedającego dany produkt/usługę za pośrednictwem platformy,

• o indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji – jeśli taki mechanizm jest stosowany,

• o głównych parametrach determinujących pozycję w wynikach wyszukiwania, oraz o 

„płatnych materiałach”.

• informowanie o najniższej cenie, jaka była przed obniżką - jeśli dany towar/usługa została 

wprowadzona do sprzedaży w czasie krótszym niż 30 dni wtedy należy poinformować o 

najniższej cenie, jaka obowiązywała od dnia wprowadzenia do sprzedaży,

• uzyskanie potwierdzeń od konsumenta - jeżeli na żądanie konsumenta wykonywanie usługi 

ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca jest 

obowiązany uzyskać od niego oświadczenie zawierające takie żądanie oraz potwierdzenie 
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przyjęcia przez klienta do wiadomości, że z chwilą pełnego wykonania umowy konsument traci 

prawo do odstąpienia od umowy,

• podawanie źródeł opinii i rekomendacji o produkcie - obowiązek podawania informacji, 

czy i w jaki sposób zapewnione jest, aby publikowane opinie i rekomendacje pochodziły od 

konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili,

• prawo do odstąpienia od umowy dla usług cyfrowych - w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. 

Prawo takie nie przysługuje w przypadku dostarczanie treści cyfrowych (przy spełnieniu 

pewnych warunków).

3. Dyrektywa towarowa i cyfrowa: relacje B2C

• przedłużenie zasady domniemania, z jednego roku do dwóch lat - czyli klienci dłużej mogą 

dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi,
• przedawnienie roszczeń reklamacyjnych zostaje wydłużone z dwóch do sześciu lat,

• objęcie rękojmią usług i treści cyfrowych,

• objęcie regulacją prawną umów “opłacanych danymi osobowymi” -  dostarczenie treści lub 

usługi cyfrowej w zamian za podanie danych osobowych (np. e-booka, czy poczty e-mailowej),

• nowe zasady reklamacji towaru używanego przez konsumenta.

Zmiany wprowadzona Dyrektywą Omnibus, cyfrową oraz towarową odnajdziemy w:

• ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

• ustawie o prawach konsumenta,

• ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług,

• ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów,

• kodeksie cywilnym.
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Poznaj nas bliżej

https://www.ifirma.pl?utm_source=ref&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook&utm_term=Kluczowe+zmiany%2C+kt%C3%B3re+czekaj%C4%85+na+przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&utm_content=Przenie%C5%9B+ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87
https://www.facebook.com/ifirma?utm_source=ref&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook&utm_term=Kluczowe+zmiany%2C+kt%C3%B3re+czekaj%C4%85+na+przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&utm_content=Przenie%C5%9B+ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87
https://www.youtube.com/ifirma?utm_source=ref&utm_medium=ebook&utm_campaign=Ebook&utm_term=Kluczowe+zmiany%2C+kt%C3%B3re+czekaj%C4%85+na+przedsi%C4%99biorc%C3%B3w&utm_content=Przenie%C5%9B+ksi%C4%99gowo%C5%9B%C4%87
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