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Aleksandra Bełkowska-Gołoś
Naczelnik Departamentu Obsługi 
Klientów
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź
na dodatkowe pytania po spotkaniu z przedstawicielami Związku 
Rzemiosła Polskiego
Szanowna Pani,

w odpowiedzi na dodatkowe pytania przesłane po webinarze zorganizowanym 19 stycznia 
2022 r. z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego, Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

Pytanie: Czy pracownik może złożyć pracodawcy oświadczenie o niestosowaniu 
Rozporządzenia z dnia 07.01.2022 r.? oraz Czy pracownik może złożyć oświadczenie żeby 
nie obliczać pensji wg zasad starego roku?

Odpowiedź: Rozporządzenie daje możliwość podatnikowi złożenia płatnikowi wniosku 
o niestosowanie mechanizmu poboru zaliczek opisanych w rozporządzeniu. Jednakże 
wniosek taki podatnik może złożyć jedynie w przypadku, gdy zaliczka pobierana przez 
płatnika, któremu składa się wniosek, nie jest pomniejszana o 1/12 kwoty zmniejszającej 
podatek (obecnie o 425 zł).

Taka sytuacja może mieć miejsce wówczas gdy podatnik np.:

 jest zatrudniony na dwóch etatach, wniosek może złożyć pracodawcy, który nie 
stosuje zmniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej,

 jest emerytem lub rencistą i pobiera świadczenie od organu rentowego, ale 
zrezygnował z uwzględniania przez organ rentowy z pomniejszania zaliczki o 1/12 
kwoty zmniejszającej.
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Pytanie: Czy pracownik może złożyć PIT-2, jak prowadzi działalność na zasadach ogólnych 
i wie że będzie miał mały dochód z działalności?

Odpowiedź: Osoba prowadząca działalność gospodarczą opodatkowaną według skali 
podatkowej kwotę wolną rozlicza narastająco w przychodach z działalności gospodarczej 
(dopiero po przekroczeniu kwoty wolnej płaci podatek). 

Zatem podatnik będący jednocześnie pracownikiem, jak i osobą prowadzącą działalność 
gospodarczą, w obecnym stanie prawnym nie może złożyć płatnikowi PIT-2, co wynika 
wprost z druku oświadczenia.

W tym przypadku rozliczenie kwoty wolnej nastąpi w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Pytanie: Czy przychody ostatecznie się sumuje, tzn. jeśli zarabiam na umowę o pracę 
i zlecenie to mogę wypaść z ulgi?

Odpowiedź: Pytanie jest nieprecyzyjne, gdyż nie wynika z niego o jaką ulgę chodzi. 
Przyjmując jednak, że pytanie dotyczy ulgi dla klasy średniej – z ulgi tej może skorzystać 
każdy podatnik, który uzyskał przychody z pracy na etacie – w łącznej wysokości od 68 412 zł 
do 133 692 zł rocznie, odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie. W limicie tym nie 
uwzględnia się przychodów z umów zlecenia, gdyż te nie uprawniają do ulgi dla klasy 
średniej. Jednocześnie przekroczenie wskazanego rocznego limitu ulgi powoduje utratę 
prawa do jej zastosowania.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Dyrektora
Departamentu Podatków Dochodowych

Jakub Jankowski

/podpisano kwalifikowanym
 podpisem elektronicznym/
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