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ZALICZKI NA PIT W 2022 ROKU, PIT-2 - NOWELIZACJA USTAWY O PIT  

Informujemy, że są finalizowane prace legislacyjne nad nowelą ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, będącą elementem ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, 

której projekt jest teraz na etapie pracSenatu. Nowela ma na celu wprowadzenie do ustawy 

mechanizmu przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek wprowadzonych wcześniej 

rozporządzeniem 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. Nowela przewiduje między innymi zasadę, że płatnik ma stosować zmniejszenie 

zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 425 zł), również gdy oświadczenie PIT-2 jest 

składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 

danym roku podatkowym. PIT-2 będzie mógł też złożyć emeryt lub rencista, który złoży do organu 

rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. W przepisie przejściowym przesądzono, że 

wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują moc. W związku z tym podatnicy 

nie będą zmuszeni składać ponownie PIT-2.  

Co istotne, strona rządowa w uzasadnieniu do ww. nowelizacji nadal twierdzi, że do momentu 

wejścia w życie zmiany obowiązywać będą przepisy 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. Jej zdaniem bowiem, w 

dodawanym art. 53a ustawy PIT proponuje się uregulowanie w drodze ustawy mechanizmu 

przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, który został wdrożony 

do porządku prawnego, na mocy art. 50 Ordynacji podatkowej, ww. rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.  

W załączeniu przesyłamy projekt ww. ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r.,a aktualny etap prac 

legislacyjnych można śledzić pod linkiem:  Link 
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W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej  

 

https://prawo.gazetaprawna.pl/
https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1960
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