
Klin podatkowo-składkowy 



Definicja klina podatkowo-składkowego 

  

koszty pracy [KP] składki po stronie 
pracodawcy (dodawane 

do wynagrodzenia 
brutto) 

  

wynagrodzenie brutto [WB] 

składki i podatki po 
stronie zatrudnionego 

pracownika (odliczane od 
wynagrodzenia brutto) 

  

 wynagrodzenie netto, tzw. "na rękę" [WN] 

wynagrodzenie netto 

Klin podatkowy to łączne obciążenie 
składkami  
i podatkami  (w zł)  
 
W ujęciu procentowym może być wyrażony  
jako: 
1) % wynagrodzenia brutto  
2) % kosztów pracy 

Tax Wedge vs „klin podatkowy” vs klin 
podatkowo-składkowy 





Arytmetyka klina podatkowo-składkowego 
Pracodawca: 

• Koszty pracy = WB + WB * 
(0,06+0,0976+0,0245+0,0167+0,001) 

 

Pracownik: 

• Wynagrodzenie netto = WB - WB * (0,015+0,0976+0,0245) 
- WB * (1-0,015-0,0976-0,0245) * (0,0225+0,0775) - [WB * 
(1- 0,015-0,0976-0,0245) - 250 ]*0,17 - 43,76 - WB * (1- 
0,015-0,0976-0,0245) * 0,0775 

 

• WN = 29,46% * WB - 86,26 

 

WB % 86,26/WB Razem

2 800 29,46% 3,08% 26,38%

3 000 29,46% 2,88% 26,58%

3 500 29,46% 2,47% 26,99%

4 000 29,46% 2,16% 27,30%

4 500 29,46% 1,92% 27,54%

5 000 29,46% 1,73% 27,73%

8 000 29,46% 1,08% 28,38%



Struktura klina podatkowo-składkowego 
Wynagrodzenie brutto 2 800,00

Koszty pracy 3 362,24 średni struktura

Klin podatkowo-składkowy 1 300,80 38,69% 100,0%

Emerytalne 546,56 16,26% 42,0%

Rentowe 224,00 6,66% 17,2%

Wypadkowe 35,56 1,06% 2,7%

FP i FS 68,60 2,04% 5,3%

FGŚP 2,80 0,08% 0,2%

Chorobowe 68,60 2,04% 5,3%

NFZ 217,45 6,47% 16,7%

PIT 137,23 4,08% 10,5%

Dochód netto 2 061,44

Klin podatkowo-składkowy - pracownik 738,56 21,97% 56,8%

Klin podatkowo-składkowy - pracodawca 562,24 16,72% 43,2%

Klin podatkowo-składkowy - %KP



Definicja klina podatkowo-składkowego (OECD) 



34,8% - klin podatkowo-składkowy w PL 



Klin OECD niższy o 5 pp. od łącznych płatności, 
likwidacja OFE skonsumuje zmiany w #PolskiŁad w 
rankingu OECD 



Podatnik z 2 dzieci > średnie wynagordzenie 



Kalkulator MF 
• Klin podatkowo-składkowy 
• 34,6% bez dzieci 
• 2 dzieci 

-25% 



Family benefits 

• 20,5 tys. zł >>> 67% 
• bez ulgi w PIT (2,2 tys. 

zł) 
• z ulgą ok. 23 tys. zł 

• 74,3% 



Polityka rodzinna – koszty łączne 



Progresywność klina podatkowo-składkowego 
• W powszechnym rozumowaniu „podatki” są progresywne jeżeli 

pracownik mniej zarabiający, na przykład na minimalnym 
wynagrodzeniu (tj. ok. połowy średniej płacy), płaci procentowo mniej 
„podatków” niż pracownik zarabiający więcej, na przykład 
dwukrotność, trzykrotność średniej płacy itd. 

• Progresywność możemy analizować dla wybranych źródeł dochodów, 
lub łączenie dla wszystkich podatków, form zarabiania 

• Jest wiele definicji i co za tym idzie sposobów pomiaru 
„progresywności” podatków 

• W literaturze naukowej często stosowany jest „Kakwani index” 



Progresywność klina podatkowo-składkowego 
• Jednym z uproszczonych mierników „progresywności” przy umowie o 

pracę jest różnica pomiędzy efektywną stawką „podatkową” płaconą 
przy wysokich dochodach a efektywną stawką „podatkową” płaconą 
przy wysokich dochodach. OECD liczy taką różnicę dla wszystkich 
krajów, dla dochodu 167% średniej versus 67% średniej. 

• Taką definicję stosuje m.in. MF – Polski Ład, projekt „jednolita 
danina”, INSTRAT 

• Zakres przedmiotowy pomiaru? 
• jakie podatki, daniny, składki uwzględniamy w pomiarze „progresywności” 
• ulgi i świadczenia pieniężne związane z polityką rodzinną 
• W 2019 r. 4,7 miliona podatników skorzystało z tzw. ulgi na dzieci w podatku 

PIT 
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JDG – nie można do jednego worka wrzucać tak 
różnorodnych podatników  

• Samozatrudniony? 

• To może składka NFZ od zysku ORLENU? 


