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Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi)

obecne (do 30.09.2019): 111,25

za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 250

docelowe (od 1.01.2020): 250

Koszty uzyskania

przychodów -

koszty pracownicze

(w złotych)

OD 1.01.2020
ZMIANY 
W PIT

Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

obecne (do 30.09.2019): 139,06

za 2019 r. (od 1.10-31.12.2019): 300

docelowe (od 1.01.2020): 300

Roczne (jednoetatowcy, miejscowi)

obecne (do 30.09.2019): 1335,00

za 2019 r.: 1751,25

docelowe (od 1.01.2020): 3000

Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający)

obecne (do 30.09.2019): 1668,72

za 2019 r.: 2151,54

docelowe (od 1.01.2020): 3600

Roczne (wieloetatowcy, miejscowi)

obecne (do 30.09.2019): 2002,05

za 2019 r.: 2626,54

docelowe (od 1.01.2020): 4500

Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający)

obecne (do 30.09.2019): 2502,56

za 2019 r.: 3226,92

docelowe (od 1.01.2020): 5400
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Podwyższone koszty

pracownicze stosuje się także

do niektórych przychodów z

działalności wykonywanej

osobiście (art. 22 ust. 9 pkt 5

ustawy PIT) tj. z tytułu:

Nowe przepisy mają

zastosowanie

do przychodów

uzyskanych od dnia

1 października 2019 r.

Uwaga na
przepisy

przejściowe

Podwyższone koszty pracownicze

pełnienia obowiązków

społecznych lub

obywatelskich

 

powołania do składu

zarządów, rad nadzorczych,

komisji lub innych organów

stanowiących osób

prawnych

 

umów o zarządzanie

przedsiębiorstwem,

kontraktów menedżerskich

lub umów o podobnym

charakterze



Kwota zmniejszająca podatek wynosi: 

 

1 420 zł – dla podstawy obliczenia podatku

nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

 

1 420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną

według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa

obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – 

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od       

8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

 

548 zł 30 gr – dla podstawy obliczenia podatku

wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej

kwoty 85 528 zł

 

548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną

według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa

obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – 

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od

85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł 

Nowa skala podatkowa -

za 2019 r. 

Podstawa obliczenia podatku 

(w złotych)

Podatek wynosi 

(w złotych)

Ponad Do

85 528

85 528 17,75%

15 181,22 + 32%

nadwyżki

ponad kwotę

85 528

minus kwota

zmniejszająca

podatek



Kwota zmniejszająca podatek wynosi: 

 

1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku

nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł

 

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną

według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa

obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł – 

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od         

8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł

 

525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku

wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej

kwoty 85 528 zł

 

525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną

według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa

obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – 

dla podstawy obliczenia podatku wyższej od

85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł

Nowa skala podatkowa -

od 1.01.2020 r. 

Podstawa obliczenia podatku 

(w złotych)

Podatek wynosi 

(w złotych)

Ponad Do

85 528

85 528 17%

14 539,76 + 32%

nadwyżki

ponad kwotę

85 528

minus kwota

zmniejszająca

podatek



Przy obliczaniu zaliczek na podatek

dochodowy od dochodów uzyskanych od

dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.:

 

zamiast stawki 18% stosuje się stawkę 17%

 
kwota zmniejszająca podatek wynosi         

 525 zł 12 gr

 

na wniosek podatnika przy obliczaniu

zaliczek na podatek dochodowy                     

 od dochodów uzyskanych od dnia                     

1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.

płatnicy zamiast stawki 17% stosują stawkę

17,75%

 

od dnia 1 października 2019 r. przy

obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy

od dochodów uzyskanych w 2019 r.                  

w sposób określony dla osób prowadzących

pozarolniczą działalność gospodarczą

kwota zmniejszająca podatek wynosi         

 548 zł 30 gr

Przepisy, które weszły w życie

1 października 2019 r. 



Jeżeli Państwa usługi związane są 

z powstaniem potencjalnego obowiązku

ewidencyjnego lub podatkowego w PIT,

jesteśmy do Państwa dyspozycji – wyjaśnimy

wprowadzane zmiany oraz możliwy skutek

nowych przepisów dla osób fizycznych

(zarówno obywateli jak i cudzoziemców).

 

TAAC Solutions informuje także klientów,

jakie czynności i transakcje dokonywane

przez klienta wymagają zapłaty podatku 

a kiedy istnieje możliwość zastosowania 

ulgi czy zwolnienia podatkowego.

 

Od wielu lat, doradzamy podatnikom 

i prowadzimy ich interesy w Polsce 

i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania 

z usług naszych doradców podatkowych,

specjalistów w zakresie podatku

dochodowego od osób fizycznych.

W czym TAAC Solutions

może Państwu pomóc 

Aleksandra Serafin

Doradca podatkowy

T: +48 696 423 820

E: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Kontakt

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu

nie stanowią porady prawnej i są prawdziwe 

i aktualne w chwili skierowania do publikacji. 

TAAC Solutions nie ponosi odpowiedzialności

za skutki wykorzystania tej informacji bez

uprzedniej analizy danego stanu faktycznego.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady

prawnej lub podatkowej, prosimy o kontakt 

z TAAC Solutions.

 

Copyrights TAAC Solutions 2019

TAAC Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

Tax & Accounting Advisory

ul. Przyczółkowa 324

02-962 Warszawa

www.taacsolutions.pl

Anna Zięba

Doradca podatkowy

T: +48 667 580 344

E: anna.zieba@taacsolutions.pl


