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Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia do kontrowersyjnego rozporządzenia w
sprawie obliczania zaliczek na dwa sposoby. Przepis ma zastosowanie, gdy miesięczne
przychody uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł, przy
czym limit ten powinien być stosowany odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej opublikowało najpierw stanowisko, a
następnie dziesięciostronicowe objaśnienia dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych
płatników zaliczek na podatek do chodowy od osób fizycznych. Przypomnijmy, kontrowersyjne
rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2022 r. i przedłużyło niektórym płatnikom terminy
poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń 2022
r. Przedłużenie terminów, o których mowa w rozporządzeniu, ma zastosowanie do przychodów
uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Ważne określenie źródeł przychodów
Rozporządzenie ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody uzyskane przez podatnika za
pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12 800 zł, przy czym limit ten powinien być stosowany
odrębnie dla każdego źródła przychodów. Wskazano, co zaliczamy do odrębnych źródeł
przychodów, na potrzeby rozporządzenia, z odrębnym limitem przychodów w wysokości 12 800
zł. Źródłem przychodu, zgodnie z rozporządzeniem jest stosunek służbowy, stosunek pracy,
stosunek pracy nakładczej lub spółdzielczy stosunek pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału
w nadwyżce bilansowej.

W zakładach pracy – limit miesięczny dotyczy łącznie przychodów wypłacanych przez zakład
pracy (w tym zasiłków z ubezpieczenia społecznego).

Rozliczenie umów zleceń i innych świadczeń
Kolejnym źródłem przychodu są umowy zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT
oraz emerytura i renta, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne, renta strukturalna, renta socjalna oraz rodzicielskie świadczenie
uzupełniające a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia (wypłacane przez organ rentowy).

W objaśnieniach podano kilkanaście przykładów. W jednym z nich przedstawiono sytuację, w
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której podatnik otrzymał w lutym trzy wypłaty ze stosunku pracy (wynagrodzenie, premię i
dodatek motywacyjny), każdą w innym terminie, łącznie na kwotę 12 900 zł. Jak należy obliczyć
zaliczkę na podatek za luty? Do pierwszych dwóch wypłat zastosowano rozporządzenie? Co
zrobić po przekroczeniu limitu 12 800 zł? W objaśnieniach wskazano, że podstawą obliczenia
miesięcznej zaliczki na podatek z zastosowaniem rozporządzenia jest miesięczny przychód.
Limit przychodów określony w rozporządzeniu (12 800 zł) nie pozwala na jego zastosowanie w
sytuacji, gdy miesięczny przychód pracownika go przekracza i wynosi 12 900 zł. Zatem od
całości przychodu należy obliczyć zaliczkę z Polskiego Ładu. Każda kolejna wypłata w danym
miesiącu musi uwzględniać wcześniejsze, i każda kolejna zaliczka musi uwzględniać wcześniej
pobraną. Tym samym w ostatniej liście płac, która spowodowała przekroczenie kwoty
przychodu 12 800 zł, należy obliczyć zaliczkę na podatek narastająco od całości dochodu
uzyskanego w danym miesiącu i pomniejszyć go o zaliczki pobrane w poprzednich listach płac.

Kolejny przykład to sytuacja, w której powstaje pytanie, czy pobrana w styczniu nadwyżka
zwrócona podatnikowi 4 lutego 2022 r. stanowi jego przychód, który należy doliczyć przy
ustalaniu miesięcznego limitu? Czy od zwróconej nadwyżki należy pobrać zaliczkę na podatek?
W objaśnieniach stwierdzono, że nie. Zwrócona „styczniowa” nadwyżka nie jest przychodem
podatnika, nie wpływa zatem na limit przychodu ustalany na potrzeby rozporządzenia i nie
należy jej opodatkowywać.
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