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DLA PODATNIKA
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Na czym polega
Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu
o wysokość uzyskanych przychodów.
Kto może skorzystać
Z ulgi może skorzystać każdy, kto uzyskał przychody:
•

z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy
stosunek pracy) lub

•

z działalności gospodarczej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali
podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia
tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.
Prawo do ulgi mają również osoby, które uzyskują przychody z pracy na etacie poza granicami
kraju, zobowiązane do samodzielnego obliczenia i wpłacenia zaliczki na podatek.
Jak obliczyć ulgę dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
Kwotę ulgi ustala się indywidualnie w zależności od wysokości przychodu (w tabeli jako „A”).
Po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym będzie obliczana według wzoru:
Wzór 1.
Roczne przychody z pracy na etacie

Kwota ulgi

oraz z działalności gospodarczej w złotych (A)
od 68 412

do 102 588

[A x 6,68% – 4 566] ÷ 0,17

ponad 102 588

do 133 692

[A x (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku działalności gospodarczej, „A” oznacza przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów z tytułu
prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Jak pracodawca oblicza ulgę dla klasy średniej w poszczególnych miesiącach
W trakcie roku Twój pracodawca przy obliczaniu zaliczek na podatek stosuje ulgę „z urzędu”,
dlatego nie musisz składać wniosku o stosowanie tej ulgi.
Jeżeli nie chcesz, aby pracodawca stosował ulgę dla klasy średniej w trakcie roku, powinieneś
o tym poinformować swojego pracodawcę.
Ulga jest stosowana za miesiące, w których uzyskałeś przychody z pracy na etacie w wysokości
od 5 701 zł do 11 141 zł. Informację o tym, jak pracodawca oblicza kwotę ulgi, znajdziesz
w Przewodniku dla pracodawcy na stronie Ministerstwa Finansów.
Przychodami ze stosunku pracy są – oprócz świadczeń pieniężnych – również świadczenia
rzeczowe oraz nieodpłatne (np. pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenia, PPK w części
finansowanej przez pracodawcę).
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W kwocie przychodów warunkujących zastosowanie ulgi nie uwzględnia się jednak
przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym
również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez pracodawcę (zasiłki to nie przychody z pracy,
a z innych źródeł).
W trakcie roku możesz zrezygnować ze stosowania ulgi, składając wniosek do pracodawcy.
Nie ma urzędowego wzoru wniosku o niestosowanie ulgi, ale musi on zostać złożony
na piśmie (przykładowy wniosek znajdziesz na końcu Przewodnika). Taki wniosek składasz
odrębnie dla każdego roku podatkowego.
Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu
przez Ciebie wniosku, ponieważ w tym miesiącu, w którym złożyłeś wniosek, może już nie
wypłacać żadnych przychodów.
Ważne!
Jeżeli zrezygnowałeś z ulgi dla klasy średniej w trakcie roku, nie tracisz prawa do skorzystania
z niej po zakończeniu roku. Po spełnieniu warunków zarówno w zakresie źródeł przychodów
jak i limitów, możesz w zeznaniu podatkowym skorzystać z odliczenia ulgi za cały rok.
W rozliczeniu rocznym stosujesz ulgę w wysokości obliczonej według wzoru 1. (w tabeli powyżej).

Symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej przy wyliczaniu
zaliczki na podatek od wynagrodzenia ze stosunku pracy – z uwzględnieniem
podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
wynagrodzenie
miesięczne

6000 zł

10 000 zł

zaliczka w złotych

zaliczka w złotych

według Polskiego Ładu
miesiąc

według Polskiego Ładu

według

z

bez

według

z

bez

zasad

zastosowaniem

ulgi dla

zasad

zastosowaniem

ulgi dla

z

ulgi dla klasy

klasy

z

ulgi dla klasy

klasy

2021 r.

średniej

średniej

2021 r.

średniej

średniej

styczeń

393

392

413

712

915

999

luty

393

392

413

712

915

999

marzec

393

392

413

712

915

999

kwiecień

393

392

413

712

915

999
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maj

393

392

413

712

915

999

czerwiec

393

392

413

712

915

999

lipiec

393

392

413

712

915

999

sierpień

393

392

413

712

915

999

wrzesień

393

392

413

712

915

999

październik

393

392

413

712

915

999

listopad

393

392

413

1752

915

999

grudzień

393

392

413

2013

915

999

RAZEM

4716

4704

4956

10 885

10 980

11 988

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
– rozliczam się indywidualnie
Jeżeli po zakończeniu roku rozliczasz się indywidualnie i chcesz skorzystać z ulgi dla klasy
średniej, uwzględnij łączne przychody z pracy oraz z działalności gospodarczej opodatkowane
według skali podatkowej. Jeżeli łączny przychód mieści się w przedziale od 68 412 zł
do 133 692 zł, masz prawo do ulgi.

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym
– rozliczam się z małżonkiem
W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków, każdy z małżonków może skorzystać
z odliczenia, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania (uzyskuje przychody ze wskazanych
źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692).
Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, z ulgi dla klasy średniej może
skorzystać:
•

każdy małżonek pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych uprawniających do ulgi
przychodów małżonków, mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł lub

•

ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego przychody mieszczą się
we wskazanym przedziale.
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Ważne!
Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na obliczenie ulgi od połowy łącznego przychodu,
to nie mogą zastosować mieszanego sposobu jej uwzględniania. Oznacza to, że jeden z nich
nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych przychodów,
a drugi – podstawy obliczonej od połowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku prawo
do ulgi ustala się zawsze od połowy łącznych przychodów małżonków.
Taki „wspólny” sposób skorzystania z ulgi jest też możliwy, gdy jeden z małżonków nie
uzyskuje żadnych przychodów.

Przykładowa symulacja zastosowania i niezastosowania ulgi dla klasy średniej
przy rozliczeniu małżonków dla przychodów z wynagrodzenia za pracę na etacie
– z uwzględnieniem podstawowych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów

Wyszczególnienie

Indywidualne

Indywidualne

Wspólne

rozliczenie podatnika

rozliczenie małżonka

rozliczenie

(przychód podatnika

(przychód 50 000 zł)

dochodów

150 000 zł)

małżonków

Roczny podatek należny w złotych
według zasad z 2021 r.
według

z zastosowaniem

Polskiego

ulgi dla klasy

Ładu

średniej

17 592

2 956

13 893

brak ulgi

brak ulgi

13 893

17 359

1 725

18 119

bez
ulgi dla klasy
średniej

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę
dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego
wynagrodzenia?
Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulgę przy obliczaniu zaliczki na
podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.
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Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto
złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy
średniej?
Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów
z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz
w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć
do pracodawcy w trakcie roku?
Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku.
Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu
wniosku.

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie
miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek
o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje
przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł
do 133 692 zł?
Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli
pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej,
a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów
z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?
W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może
to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej.
Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się
w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej
(17% lub 32%).
Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki
podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie
karty podatkowej.
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Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po
przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł
korzystam z ulgi dla klasy średniej?
Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora
będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające
opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej
działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam
obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich
wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli
spełniam pozostałe warunki?
Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł
odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową.
Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany
podatek w formie karty podatkowej.

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty,
jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca
postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego
miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej
stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie
limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej
ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?
Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne
przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych).
Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona,
a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11 141 zł, pracodawca, obliczając
zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi
zastosowanej przy pierwszej wypłacie.

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu
otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł,
jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu
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przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody
przekroczyły kwotę 11 141 zł?
Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy
na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym
do skorzystania z ulgi.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane
według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę
korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej
zaliczki z działalności gospodarczej?
Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej
(pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia
społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody
uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności
gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane
według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę
korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej
zaliczki z działalności gospodarczej?
Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej
(pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia
społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.
Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody
uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności
gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane
według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku
z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla
klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?
Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego
pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy
odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak,
że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba
te przychody.
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Wspólne rozliczenie z małżonkiem
Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym
rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?
Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy
średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać
każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie
spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa rocznych,
łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale
od 68 412 zł do 133 692 zł.

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden
z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł,
a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności
gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł.
Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę
dla klasy średniej?
Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony
warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych,
jak i indywidualnych przychodów małżonków.

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków
w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł.
Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla
klasy średniej?
Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:
•

każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów
z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub

•

ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym
przedziale.

Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności
gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie
135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie
10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli
zastosować ulgę dla klasy średniej?
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Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa
uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit.
Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu
do korzystania z ulgi klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy
w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody
z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym
rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę
dla klasy średniej?
Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego
przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy
zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie
140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych
przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą
mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?
Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa
ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania
ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych
przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który
uzyskał przychody.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej
opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty
uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności,
z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne)
w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie
20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować
ulgę dla klasy średniej?
Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym
rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.
W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć
zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu
uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga
nie ma zastosowania przez drugiego z nich.
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Przykładowy wniosek o niestosowanie ulgi:

…………………………………………………

……………………………………………

(imię i nazwisko podatnika)

(miejscowość i data)

………………………………………………..
(PESEL)

WNIOSEK
o niestosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej

Niniejszym wnioskuję do płatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa zakładu pracy)
o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 32 ust. 2a
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:
- art. 32 ust. 2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

……………………………………………….
(podpis podatnika)

Adnotacje płatnika:
Data wpływu niniejszego oświadczenia: …………………………….
………………………………………………………………….…….................…..
(podpis płatnika lub osoby przez niego upoważnionej)

Ministerstwo Finansów / gov.pl/finanse / gov.pl/kas

11

