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Informacja prasowa 
 
Niskie podatki także dla emerytów i rencistów 
 
Ponad 3 mln emerytów i rencistów zyska na zmianach podatkowych, które wejdą w życie od  
1 lipca. Przeciętna korzyść zyskujących ma wynieść rocznie około 726 zł. 
 
Reforma „Niskie Podatki”, która wejdzie w życie od 1 lipca, oznacza dla emerytów, rencistów, osób 
pobierających zasiłki, obniżkę podatków. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)  
w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli przy dochodzie do 120 000 zł, zostanie obniżona  
z 17 do 12 proc. i będzie dotyczyć przychodów uzyskanych od 1 stycznia tego roku. Bez zmian 
pozostaje roczna kwota wolna od podatku (30 000 zł) i stawka podatkowa 32 proc. dla dochodu 
powyżej 120 000 zł - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 
Od lipca wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na podatek dochodowy według 
stawki 12 proc., pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł (kwota 
zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu z 5 100 zł do 3 600 zł, a 1/12 tej kwoty – z 425 zł do 300 zł). 
Ze świadczeń do 2 500 zł brutto wciąż nie będzie odprowadzany podatek. 
 
Osoby ze świadczeniem między 2 500 zł a 9 330 zł otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą  
niż w czerwcu. Mogą zyskać od 1 zł do 121 zł. Przykładowo, jeśli ktoś pobierał emeryturę  
w wysokości  3 000 zł- zyska 25 zł,  jeśli pobierał w kwocie 4 500 zł- zyska 100 zł. Najwięcej jednak 
zyskają świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie otrzymują około 4 920 zł brutto. W lipcu mogą liczyć 
na wyższy przelew nawet o 121 zł.  
 
Roczne rozliczenie podatku za cały 2022 rok będzie już według nowych lipcowych zasad.  
Wielu emerytów i rencistów zyska na reformie nie tylko w stosunku do zasad z 2021 roku, ale  
i zasad obowiązujących od stycznia br. Na reformie w rozliczeniu rocznym zyskają również osoby ze 
świadczeniem od 9 330 zł do 16 056 zł.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Krystyna Michałek 
regionalny rzecznik prasowy ZUS 
w województwie kujawsko-pomorskim 


