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Od 2023.01.01 podatnik będzie mógł decydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatnika. 
Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1265).  

Kwota zmniejszająca podatek będzie nadal wynosić 3600 zł, czyli 300 zł miesięcznie, ale podatnik 
będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie trzem płatnikom. W oświadczeniu wskaże, czy płatnik ma 
pomniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą: 

• 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy 
• 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), czy 
• 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł). 

Łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników nie będzie mogła przekraczać w 
miesiącu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. 
 
W związku z powyższą zmianą w systemie IKP zaczną obowiązywać następujące zmiany: 
 
1. W słowniku umów została dodana nowa flaga „Uwzględniaj ulgę podatkową”. Domyślnie 

zaznaczona dla pracy i zlecenia.  

 
 
2. W celu zachowania historii zmian w uldze podatkowej, została dodana informacja o uldze na 

kartotece osobowej, w zakładce ZUS/US w części Ulga podatkowa. 
 
 
Wprowadzona ulga na kartotece, wyświetlana będzie przy dodawaniu nowej umowy o pracę.  
Dla istniejących umów na kartotekę przepisana jest ulga z umów o pracę. 
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- dodanie ulgi podatkowej dla umowy o pracę 
 
Przy dodawaniu umowy, gdy nie ma dodanej ulgi w kartotece, z automatu jest zaznaczona ulga 1/12, 
wartość tą można edytować. Po zapisaniu umowy, ulga zostanie dodana do kartoteki z datą 
rozpoczęcia umowy. 
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Jeśli pracownik ma jej nie mieć, należy check przy uldze odznaczyć. 
 

 
 
 
- możliwość dodania ulgi podatkowej dla umowy zlecenie 
 
1 ulga przypisana jest do pracownika na kartotece osobowej.  
Dla umów, które w słowniku umów mają zaznaczoną obsługę ulgi podatkowej (praca, zlecenie), na 
pierwszej zakładce umowy jest wyświetlana flaga "Ulga podatkowa". 
Flaga w umowie jest domyślnie zaznaczona dla wszystkich umów o pracę, które miały ustawioną ulgę 
oraz dla umów zleceń, jeśli w czasie trwania umowy w kartotece osobowej jest ustawiony okres 
obowiązywania ulgi. 
 
Dla umów zlecenie przyjęte są założenia: 

1. Jeśli na dzień rozpoczęcia umowy jest dodana ulga PIT-2 w kartotece, zostanie wyświetlona 
informacja o niej na umowie.  
Przy dodawaniu umowy sprawdzane jest, czy na dzień rozpoczęcia umowy jest dodana ulga w 

kartotece. 
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2. Przy dodawaniu nowej umowy, jeśli na dzień rozpoczęcia umowy nie ma dodanej ulgi PIT-2 w 
kartotece, będzie wyświetlona informacja o braku ulgi na kartotece. Aby ulga dla umowy 
zlecenie została dodana, trzeba dodać ją do kartoteki. 

 
 

3. Dla umów rozpoczętych przed 2023-01-01, a trwających nadal, dla których na dzień 
rozpoczęcia umowy nie było ulgi w kartotece, ulga nie będzie zaznaczona w umowie. Takie 
umowy trzeba przeanalizować indywidualnie. 
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Jeśli ulga dla takiej umowy zlecenie ma obowiązywać, należy dodać ją do kartoteki z datą od 2023-01-
01, a następnie zaznaczyć na umowie. 
 

  

   
 
Jeśli do kartoteki została dodana ulga z datą wcześniejszą niż 2023-01-01, np. 2022-12-15, przy 
wyliczeniu LP z datą wypłaty wcześniejszą niż 2023-01-01 sprawdzane jest, by nie była uwzględniana 
ulga. 
 
Nadrzędną informacją w kontekście wyliczeń ulgi na liście płac jest umowa. 
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Jeśli jest zaznaczony check ulgi na umowie, wówczas wyliczana jest ulga na podstawie ulgi z 
kartoteki.  
Jeśli check ulgi nie jest zaznaczony w umowie, pomimo dodania ulgi do kartoteki, to nie będzie 
uwzględniona ulga przy wyliczeniach listy płac. 
 
Wprowadzone zmiany wymagają z Państwa strony zweryfikowania przy trwających umowach 
zlecenie, czy ma być uwzględniona ulga, czy też nie. 
Proszę również o zweryfikowanie słownika umów, które umowy podlegają pod ulgę i powinny mieć 
zaznaczony check „Uwzględnij ulgę podatkową”.  
Systemowo został zaznaczony dla umów z typem PRACA i ZLECENIE, z wykluczeniem RN.  
 

 
 
Przy wyliczeniach list płac, przy zbiegu umów o pracę i zlecenie, jeśli ulga dodana do obu umów, 
uwzględnienie ulgi na pierwszej wyliczanej liście.  
 
 
- wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy  
Od 1 stycznia 2023 roku katalog osób, które mogą korzystać i złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki 
na podatek, zostanie poszerzony o osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
Podatnik będzie mógł złożyć taki wniosek, jeżeli będzie przewidywał, że uzyskane przez niego 
dochody podlegające opodatkowaniu na skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym kwoty 
30 000 zł. 
 
Wniosek dodaje się na kartotece osobowej na zakładce US: 
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Na listach płac dodany składnik 8132 na potrzeby nienaliczania zaliczki. W przypadku uzyskania przez 
podatnika, który złożył taki wniosek, dochodów podlegających opodatkowaniu (tj. przekraczających 
30 000 zł) obliczając zaliczki nie będzie stosowane pomniejszaniaeo 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek. 
 
- po ustaniu stosunku prawnego stanowiącego podstawę dokonywania przez płatnika świadczeń 
podatnikowi, płatnik nie uwzględnia oświadczeń i wniosków złożonych przez podatnika, z 
wyjątkiem wniosków, o których mowa w art. 32 ust. 6 i 10 (w brzmieniu zaproponowanym w 
projekcie) ustawy PIT. 
 
Tym samym na liście płac, po ustaniu stosunku prawnego: 

• jeśli były podwyższone KUP, wówczas będą stosowane podstawowe, 

• jeśli była ulga w podatku – zostanie wyzerowana, 

• jeśli były wnioski o zwolnienie z tytułu 4+, senior, powrót – wnioski o zwolnienie będą 
pomijane a przychody te traktowane jak przychody podlegające opodatkowaniu, jak po 
przekroczeniu limitu zwolnienia, 

• przy zmianie skali podatkowej – zmiana ta przestaje obowiązywać, a wyliczenia i stawka 
podatkowa zgodnie z osiągniętą podstawą opodatkowania. 

 
Przy przedłużaniu umowy - nowa umowa obejmująca dzień wypłaty musi być dodana przed 
wyliczeniem listy! 
 
Zmiany po ustania stosunku prawnego oparte są o parametr firmy, domyślnie włączony. Można go 
wyłączyć, wówczas nie będą uwzględniane w KUP, uldze, zwolnieniach i zmianie skali podatkowej. 
 


