
1/3ul. Świętokrzyska 12   00-916 Warszawa
tel.: +48 22 694 55 55 • fax: +48 22 694 36 84 • e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW 

Warszawa, 2 czerwca 2022 roku

Sprawa: Wystąpienie w sprawie 
rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: DD3.055.2.2022

Kontakt: Kancelaria MF
tel. +48 22 694 55 55
e-mail: kancelaria@mf.gov.pl

Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich
ePUAP

Odpowiedź 
na wystąpienie nr V.511.221.2022.KB
Szanowny Panie Rzeczniku,

odpowiadając na pismo dotyczące rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 
2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników 
zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 28), proszę przyjąć 
następujące wyjaśnienia.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. przedłużające terminy poboru 
i wpłaty zaliczek na podatek z tytułu wypłat dokonywanych przez zakłady pracy, 
zleceniodawców i organy rentowe, było reakcją na niższe styczniowe wypłaty netto. 

Celem rozporządzenia było zapobieżenie spadkom wypłat netto. Stąd też przez większość 
roku zaliczki na podatek miały być pobierane w wysokości zaliczek obliczonych według zasad 
z 2021 r. Rozporządzenie przesuwało termin pobrania nadwyżki pomiędzy zaliczką obliczoną 
według zasad wprowadzonych 1 stycznia 2022 r. (nowych zasad) a zaliczką obliczoną według 
zasad z 2021 r. – do miesiąca, w którym zaliczka obliczona według nowych zasad okaże się 
niższa od tej obliczonej według zasad z 2021 r.

Omawiane rozporządzenie weszło w życie 8 stycznia 2022 r. Istotne było bowiem 
umożliwienie zastosowania przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych 
w styczniu. Pomimo wejścia w życie rozporządzenia w trakcie miesiąca, przedłużenie 
terminów znalazło zastosowanie do przychodów uzyskiwanych od początku roku. 

Należy podkreślić, że rozporządzenie, zgodnie z Konstytucją RP, jest źródłem powszechnie 
obowiązującego prawa i powinno być przez płatników stosowane w najszybszym możliwym 
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dla nich terminie. 

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. było rozwiązaniem o charakterze doraźnym. 10 marca 
2022 r. do ustawy PIT wprowadzono art. 53a, który przeniósł do tej ustawy rozwiązania z 
rozporządzenia.

W uzasadnieniu projektu ustawy zostało wyjaśnione, że:

„Przedłużenie terminów poboru zaliczki w drodze rozporządzenia umożliwiło zastosowanie 
przedłużonych terminów już do wypłat dokonywanych w styczniu. (…) Wdrożenie tego 
rozwiązania w drodze ustawy w tak krótkim terminie nie było możliwe.”.

Przepisy tej ustawy, które weszły w życie 10 marca 2022 r., potwierdzają, że mechanizm 
wprowadzony rozporządzeniem wywołał założony skutek prawny. Terminy przedłużone na 
podstawie rozporządzenia stały się terminami przedłużonymi na podstawie ustawy. 
Po wejściu w życie przepisów tej ustawy działania płatników rozpoczęte na podstawie 
rozporządzenia są kontynuowane na postawie ustawy. Nastąpiła zatem pełna spójność 
pomiędzy przepisami rozporządzenia i ustawy.

Zapowiedziane zmiany podatku PIT

Powyższe wyjaśnienia dotyczą obecnego stanu prawnego. Pierwsze tygodnie 2022 r. 
ujawniły, że wiele zmienionych od tego roku obszarów wymaga ponownej analizy i poprawy. 
Otrzymaliśmy przez te tygodnie wiele sygnałów od podatników i płatników podatku PIT, 
którzy wskazywali na konsekwencje niektórych nowych rozwiązań, w tym w zakresie 
prolongowania zaliczek na podatek. 

Na skutek tych sygnałów Rząd zapowiedział zmiany,  które zostały już przyjęte przez Sejm RP 
12 maja 2022 r. Uchwalona ustawa w najbliższym czasie będzie rozpatrywana przez Senat 
RP1. Zmiany wprowadzane od 1 lipca 2022 r. są korzystne dla podatników. Przede wszystkim 
obniżona zostanie stawka podatku w skali podatkowej z 17% na 12%. Nowa stawka będzie 
stosowana już w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika, w tym przez zakłady 
pracy. Jednak w rozliczeniu rocznym niższa stawka podatku będzie stosowana do dochodów 
za cały 2022 r.

Obniżenie stawki podatku to zmiana prosta do zastosowania i powszechna. Obejmuje 
bowiem wszystkich podatników rozliczających się według skali podatkowej. Pozwala również 
na uchylenie tzw. ulgi dla klasy średniej odbieranej jako niesprawiedliwa i skomplikowana, a 
także mechanizmu odroczenia poboru zaliczek na podatek. 

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie 
przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek 
na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28) – rozporządzenie 
z 7 stycznia 2022 r.

2. Art. 53a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

1 Link do ustawy z 12 maja 2022 r.: https://www.senat.gov.pl/prace/druki/record,12194.html 
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fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) – ustawa PIT.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

Ministra Finansów

Sekretarz Stanu

Artur Soboń

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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