Zmiany od 2022.01.01

AURA Technologies Sp. z o.o.
styczeń 2022

Wzrasta ulga podatkowa do 425,00 złotych.

Uwaga! kwota ulgi podatkowej ma również przysługiwać podatnikom znajdującym się w II progu
podatkowym, którzy będą płacili podatek 32%

Dane do obliczeń

Zmienia się II próg podatkowy na 120 000,00

Nie będziemy odliczać składki zdrowotnej od podatku.

Wprowadzona zostaje ulga dla „klasy średniej” dla dochodów rocznych od 68 600,00 do 133 600,00
Ulga dla „klasy średniej” dotyczy tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę; zarabiających
brutto miesięcznie od 5 701,00 do 11 141,00
W ramach tej ulgi wprowadzono podział na dwie grupy:
Pierwsza: osoby mające dochód miesięczny w przedziale od 5 701,00 do 8 549,00
Ulga dla osób o dochodach z przedziału od 5 701,00 do 8 549,00 jest liczona według wzoru:
(przychód x 6,68% – 380,50 zł) / 0,17
Druga: osoby mające dochód w przedziale od 8 549,01 do 11 141,00
Ulga dla osób o dochodach z przedziału od 8 549,01 do 11 141,00 jest liczona według wzoru:
(przychód x ( 7,35%) + 819,08 zł) / 0,17
Przychody roczne od kwoty 133 692,01 (od 11 141,01 dochód miesięczny) nie kwalifikują się do ulgi dla
klasy średniej
Podstawą dla ulgi jest wartość przychodu podatnika, a zatem kwoty brutto.
Uwaga! Wersja 21.11.01 umożliwia zastosowanie ulgi dla klasy średniej jedynie w liście podstawowej, dla
przychodu wykazanego na tej liście.
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Podatnik może złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej.
Wniosek taki należy złożyć odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Wprowadzenie do programu: menu Kadry, pracownik, zakładka Wnioski (4).
Podatnik może złożyć wniosek o niestosowanie Rozporządzenia z 2022.01.07
Wprowadzenie do programu: menu Kadry, pracownik, zakładka Wnioski (5).
Od 2022.01.01 zostają wprowadzone nowe PIT0. Dotyczą:
PIT – 0 dla seniora, dotyczy pracowników i zleceniobiorców, którzy mimo osiągnięcia uprawnień do
emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo (1).
PIT – 0 dla rodziny + 4, dotyczy rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują
co najmniej 4 dzieci (2).
PIT – 0 dla powracających z zagranicy, dotyczy zmieniających rezydencję podatkową (3).
Po złożeniu wniosku przez pracownika, informację o miesiącu, od którego w programie należy zastosować
zwolnienie podatkowe należy wprowadzić w menu Kadry, pracownik, zakładka Wnioski:
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W umowach zleceniach i o dzieło pojawi się możliwość wprowadzenia informacji o złożeniu przez
podatnika wniosku o nie naliczanie podatku w roku 2022.

Dla takich umów, w rachunkach do nich nie zostanie naliczony podatek.
Nie dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy wykonują umowy cywilnoprawne.
Pracownikom zatrudnionym na umowach o pracę, ulga podatkowa jest uwzględniana w podstawowych
listach płac.
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