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Niższy PIT to:
• obniżka PIT z 18 do 17%
• podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania
przychodów

Kogo dotyczą zmiany
Z niższej stawki PIT 17% korzystają wszyscy podatnicy,
którzy rozliczają się według skali podatkowej.
Obniżka dotyczy przychodów uzyskiwanych m.in.:
• ze stosunku pracy
• z działalności wykonywanej osobiście
w tym z umów zlecenia i o dzieło
• z działalności gospodarczej osób fizycznych
• z emerytury i renty
• z praw majątkowych
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
ponad

Podatek wynosi

do
85 528

85 528

17%
14 539,76 zł
+ 32%
nadwyżki
ponad
85 528 zł

minus kwota
zmniejszająca
podatek

Kwota wolna od podatku wynosi od 8 000 zł do 0 zł.
Jest to kwota degresywna, gdyż maleje wraz ze wzrostem dochodów.
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Podwyższone koszty uzyskania
przychodów
Jeśli osiągasz przychody z pracy, to uzyskanie przez
ciebie wynagrodzenia wymaga poniesienia pewnych
wydatków – są to tzw. koszty uzyskania przychodów.
Ustawa określa je w zryczałtowanej wysokości.
Od 1 października 2019 r. są one wyższe, czyli pracownik otrzymuje większy zwrot za wydatki na dojazd do
pracy i płaci niższy PIT.
Koszty do 1 października

Koszty po zmianie

Roczne (jednoetatowcy)
1 335,00 zł

Roczne (jednoetatowcy)
3 000 zł

Roczne (jednoetatowcy,
dojeżdżający) 1 668,72 zł

Roczne (jednoetatowcy,
dojeżdżający) 3 600 zł

Roczne (wieloetatowcy)
2 002,05 zł

Roczne (wieloetatowcy)
4 500 zł

Roczne (wieloetatowcy,
dojeżdżający) 2 502,56 zł

Roczne (wieloetatowcy,
dojeżdżający) 5 400 zł

Ile zyskujesz
Jeśli jesteś podatnikiem, który uzyskuje przychody
z pracy, to dzięki niższemu PIT twój zysk wynosi:
Wynagrodzenie miesięczne

Zysk roczny

Minimalne wynagrodzenie
za pracę w 2019 r.

2250 zł

472 zł

Prognozowane na 2019 r.
przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto
w gospodarce narodowej

4765 zł

732 zł

Od kiedy obowiązują zmiany
Niższa stawka PIT 17% oraz podwyższone koszty uzyskania przychodów weszły w życie 1 października
2019 r.
Więcej informacji na www.gov.pl/finanse
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