
WYJAŚNIENIE DLA PRACOWNIKÓW UMCS CZEGO DOTYCZY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
FINANSÓW 

Minister Finansów wydał  7 stycznia 2022 r. Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru 
i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Informujemy, że Rozporządzenie obowiązuje od 8 stycznia 2022 r. i dotyczy przedłużenia terminów 
oraz ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w 
wysokości do 12 800 zł w miesiącu (czyli dotyczy wszystkich wypłat dokonanych w styczniu 2022 
r.)Ponadto:  

• Każda płatność dokonana po 7 stycznia musi pozostawać w zgodzie z Rozporządzeniem  

• W przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zbyt wysoką zaliczkę i nie przekazał jej jeszcze do 
7 stycznia 2022 r. na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę 
podatnikowi. 

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów rozporządzenie nie zmienia zasad opodatkowania – 
zmienia tylko technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy. Skutkiem Rozporządzenia jest jedynie 
zmiana terminu pobrania zaliczki na podatek. Rozporządzenie określa, w jakiej części zaliczki w danym 
miesiącu nie pobiera się i w jakim miesiącu ta część zaliczki ma być ewentualnie pobrana. 

Rozporządzenie wprowadza nowy mechanizm obliczania i poboru zaliczek na PIT i dotyczy on  
- przesunięcia terminów jeżeli chodzi o umowy o pracę na etacie, umowy zlecenia, emerytury i renty: 
Przedłużone zostały terminy przewidziane w art. 31, art. 34 ust. 1 , art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz w 
art. 42 ust. 1 ustawy PIT, tj. terminy pobrania i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, od 
przychodów, od których mowa w art. 31, art. 34 ust. 1 ustawy PIT oraz od przychodów z tytułu 
działalność wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy PIT, tj. uzyskiwanych z 
tytułu umowy zlecenia  

- miesięcy, w których przychody w całym miesiącu wyniosły maksymalnie 12 800 złotych  

Rozporządzenia nie stosuje się gdy uprawniony podatnik złoży wniosek o niestosowanie mechanizmu. 
Wniosek o niestosowanie nowego mechanizmu obliczania i poboru zaliczek na PIT może złożyć 
podatnik, np. jeśli: 

- Zatrudniony jest na dwóch etatach w różnych firmach (wniosek można złożyć do tej firmy, która nie 
uwzględnia kwoty wolnej w zaliczkach)  

- Zatrudniony jest na etacie i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą (rozliczaną według skali) 
lub rozlicza najem prywatny  

- Zatrudniony jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenia z organu rentowego (wniosek można 
złożyć w firmie jednocześnie wycofując go z ZUS). 

Wniosek o niestosowanie mechanizmu rozporządzenia (link do pobrania) 

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2022/0119/122027-wniosek-o-niestosowanie-mechanizmu-rozporzadzenia-ministra-finansow-z-7-stycznia-2022-r-.pdf

