
Wsteczna zmiana formy opodatkowania za rok 2022

W dniu 01 lipca 2022 r. weszła w życie między innymi nowelizacja przepisów 
podatku dochodowego osób fizycznych (zwana Polskim Ładem 2.0). Jedną z 
najważniejszych zmian jest obniżenie stawki podatku z 17% na 12% oraz kwoty 
zmniejszającej podatek z 5 100,00 zł na 3 600,00 zł w związku z uchyleniem tzw. 
ulgi dla klasy średniej. Niespotykanym dotychczas rozwiązaniem na gruncie 
podatkowym jest dla części przedsiębiorców oraz części osób uzyskujących dochody 
z tzw. najmu prywatnego możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania za rok 
2022 r.
Czy wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zmienianych przepisów? 
Odpowiedź jest niestety negatywna. Możliwość zmiany wyboru formy opłacania 
podatków za 2022 r. dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy przed 01 lipca 2022 
r. opłacali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych albo podatek liniowy. W 
przypadku osób uzyskujących dochody z tzw. najmu prywatnego taka możliwość 
została wprowadzona jedynie dla osób, które wybrały lub kontynuują opodatkowanie 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wprowadzona jedynie za rok 2022 r. 
możliwość zmiany wyboru formy opodatkowania dla części podatników nie oznacza,
że można zmienić opodatkowanie podatkiem liniowym czy ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych na dowolną inną formę opłacania podatków. Co istotne, 
pierwsze złożone zeznanie, w którym zostały wykazane przez podatnika dochody 
albo przychody z konkretnej działalności gospodarczej czy najmu prywatnego, 
wskazuje na wybraną przez podatnika formę opodatkowania za 2022 r. z konkretnego
źródła dochodów albo przychodów. Ponieważ nie ma możliwości kolejnej zmiany 
formy opodatkowania wskazanej we wcześniej złożonym zeznaniu, to bardzo istotne 
jest podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie  skutków finansowych zmiany formy 
opodatkowania za rok 2022 przed pierwszym rozliczeniem się z fiskusem.
Nowelizacja przepisów wprowadza ścisłe uregulowania w zakresie zasad zmiany 
formy opodatkowania za rok 2022, które są opisane w dalszej części artykułu.

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji przepisów opłacali podatek 
liniowy, mogą za rok 2022 zmienić wyłącznie formę opodatkowania na 
opodatkowanie według skali podatkowej, dokonując tej zmiany w składanym, bardzo
istotne, terminowo zeznaniu rocznym. Wybór ten obowiązuje wyłącznie na rok 2022 
i odnosi się do całości dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej w 
formie podatku liniowego. Nie ma możliwości opodatkowania takich dochodów 
przez pierwsze pół roku podatkiem liniowym, a przez drugie pół roku podatkiem wg 
skali podatkowej. Zmiana zasad opłacania podatku dochodowego, dokonana w 
zeznaniu rocznym, z liniowego na opodatkowanie wg skali, umożliwia rozliczenie 
dochodów ze współmałżonkiem oraz jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. 
Należy jednak pamiętać, iż opodatkowanie według skali z działalności gospodarczej 
oznacza, iż w zeznaniu należy ująć wszystkie dochody przedsiębiorcy podlegające 
temu podatkowi (np. przychody ze stosunku pracy, z umów zleceń czy umów o 
dzieło). W przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę decyzji o zmianie formy 
opodatkowania w zeznaniu rocznym wykazuje się należne i zapłacone zaliczki na 



podatek dochodowy ustalone jak dla podatku liniowego, a sam podatek wylicza się 
wg skali podatkowej obowiązującej od 01 lipca 2022 r. Termin na zwrot ewentualnej 
nadpłaty to 90 dni od daty złożenia zeznania bez względu na formę złożonego druku 
(czy w formie papierowej, czy w formie elektronicznej). Dodatkowo należy wziąć 
pod uwagę zasady opłacania składki zdrowotnej uregulowane odmienne dla 
przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym a podatkiem wg skali 
podatkowej. Ponieważ decyzja o zmianie formy opłacania podatku za rok 2022 jest 
wykazywana w pierwszym zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym w 
następnym roku podatkowym, to zasady opłacania składek zdrowotnych za 
przedsiębiorcę przez cały rok składkowy nie ulegają zmianie, tj. przedsiębiorca 
wykazuje w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych opodatkowanie podatkiem 
liniowym i płaci składki w wysokości 4,9% od dochodu, ale nie mniej niż minimalna 
składka (za rok 2022 to kwota 270,90 zł). Dopiero w deklaracji za kwiecień 2023 r., 
w związku z nowym obowiązkiem wykazania rocznej podstawy opłacania składek, 
zostanie wykazana informacja o zmianie formy opodatkowania z podatku liniowego 
na podatek wg skali, a także roczna podstawa składki zdrowotnej jak dla skali 
podatkowej.

Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji przepisów opłacali 
zryczałtowany podatek dochodowy, mogą zmienić formę opodatkowania za rok 2022
na dwa sposoby.
Pierwsza możliwość to zmiana opodatkowania za cały rok podatkowy, a druga 
możliwość to model: pierwsze pół roku opodatkowanie uzyskanych w tym okresie 
przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a dochody za drugie półrocze
2022 roku opodatkowane wg skali podatkowej.

Poniżej omówienie zmiany formy opodatkowania za cały rok podatkowy.
Podatnicy, którzy przed wejściem w życie nowelizacji przepisów opłacali 
zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów, mogą za rok 2022 
zmienić formę opodatkowania na opodatkowanie według skali podatkowej, 
dokonując tej zmiany w składanym, bardzo istotne, terminowo zeznaniu rocznym. 
Wybór ten obowiązuje wyłącznie na rok 2022 i wyłącznie z tej działalności, dla 
której podatnik podjął taką decyzję. Zmiana zasad opłacania podatku dochodowego, 
dokonana w zeznaniu rocznym, ze zryczałtowanego podatku dochodowego na 
opodatkowanie wg skali, umożliwia rozliczenie dochodów ze współmałżonkiem albo
jako rodzic samotnie wychowujący dziecko, jeśli są spełnione ustawowe warunki dla 
takiego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, iż opodatkowanie według skali z 
działalności gospodarczej oznacza, iż w zeznaniu należy ująć wszystkie dochody 
przedsiębiorcy podlegające temu podatkowi (np. przychody ze stosunku pracy, z 
umów zleceń czy umów o dzieło). W przypadku podjęcia przez przedsiębiorcę 
decyzji o zmianie formy opodatkowania w zeznaniu rocznym wykazuje się należne i 
zapłacone zaliczki na podatek dochodowy ustalone jak dla zryczałtowanego podatku 
dochodowego, a sam podatek wylicza się wg skali podatkowej obowiązującej od 01 
lipca 2022 r. Termin na zwrot ewentualnej nadpłaty to 90 dni od daty złożenia 
zeznania bez względu na formę złożonego druku (czy w formie papierowej, czy w 



formie elektronicznej). Dodatkowo należy wziąć pod uwagę zasady opłacania składki
zdrowotnej uregulowane odmienne dla przedsiębiorców opodatkowanych 
zryczałtowanym podatkiem a podatkiem wg skali podatkowej. Ponieważ decyzja o 
zmianie formy opłacania podatku za rok 2022 jest wykazywana w pierwszym 
zeznaniu rocznym składanym w urzędzie skarbowym, to zasady opłacania składek 
zdrowotnych za przedsiębiorcę przez cały rok składkowy nie ulegają zmianie, tj. 
przedsiębiorca wykazuje w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych 
opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym i płaci składki w 
wysokości 9% od 60%/100%/180% średniej krajowej za IV kwartał poprzedniego 
roku w zależności od wybranej formy opłacania składek (uproszczonej albo na 
podstawie bieżących przychodów). Dopiero w deklaracji za kwiecień 2023 r., w 
związku z nowymi obowiązkami, zostanie wykazana informacja o zmianie formy 
opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na podatek wg skali, a 
także będzie obowiązek wykazania rocznej podstawy składki zdrowotnej jak dla skali
podatkowej.
Drugą możliwą formą zmiany opodatkowania jest model „hybrydowy” (pierwsze pół 
roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od niektórych przychodów, a drugie
pół roku wg skali podatkowej). Taki model zmiany formy opodatkowania wymaga 
złożenia zawiadomienia, skierowanego do naczelnika urzędu skarbowego, o 
rezygnacji z ryczałtu w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2022 r. Przez 
pierwsze pół roku zaliczki na podatek dochodowy, a także składki zdrowotne, są 
naliczane wg zasad obowiązujących dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
od niektórych przychodów. Dochody za drugie półrocze, czyli zarówno zaliczki na 
podatek dochodowy, jak i składki zdrowotne, są liczone wg zasad obowiązujących 
podatników opodatkowanych wg skali podatkowej. Pomimo uzyskiwania dochodów 
podlegających podatkowi dochodowemu wg skali podatkowej w drugim półroczu 
2022 r. do tych dochodów stosuje się i pełną kwotę wolną od podatku w wysokości 
30 tys. zł, i nalicza się 12% od dochodu uzyskanego do kwoty 120 tys. zł, a 32% 
powyżej kwoty 120 tys. zł. Ponieważ za pierwsze półrocze przedsiębiorca opłaca 
zryczałtowany podatek dochodowy, to nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się 
z małżonkiem czy jako samotny rodzic z dochodów uzyskanych w drugim półroczu 
2022 r. czy z innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej. Za rok 2022 
składa się dwa zeznania w urzędzie skarbowym w terminie do 02 maja 2023 r. oraz 
wykazuje się w kwietniu 2023 r. w deklaracji rozliczeniowej dwie roczne podstawy 
opłacania składek – jedną jak dla ryczałtu, a drugą jak dla skali podatkowej. 
Odmiennie niż we wcześniej omówionych przypadkach przedsiębiorca składając 
rezygnację z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych od 01 
lipca 2023 r. kontynuuje tę formę opłacania podatku dochodowego (czyli 
opodatkowanie wg skali podatkowej) także w latach następnych. Jednak zgodnie z 
przepisami może zmienić formę opodatkowania zarówno w roku 2023, jak i w latach 
następnych.

Zmiany wprowadzone w pakiecie ustaw PŁ 2.0 dotyczą także części osób 
wynajmujących prywatny majątek. Dotyczy to podatników, którzy wybrali w 2022 
roku lub kontynuują opodatkowanie ryczałtem dla tzw. najmu prywatnego. 
Ustawodawca przewidział także dla tych podatników możliwość zmiany formy 



opodatkowania za cały rok podatkowy. Nie ma możliwości opodatkowania takich 
dochodów przez pierwsze pół roku zryczałtowanym podatkiem dochodowym, a przez
drugie pół roku podatkiem wg skali podatkowej. Wyboru dokonuje się w składanym 
zeznaniu rocznym, przy czym odmiennie niż w opisanych powyżej przypadkach, 
ustawodawca nie wskazał, w jaki sposób wykazywać należne i zapłacone zaliczki z 
tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego.

Należy podkreślić, iż wprowadzone przez PŁ 2.0 przepisy, które umożliwiają zmianę 
formy opodatkowania dla części podatników za rok 2022, są wyjątkowym 
rozwiązaniem wprowadzonym po raz pierwszy od czasu obowiązywania zarówno 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (rok 1992), jak i ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (rok 1998).


