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 WYŻSZE WYNAGRODZENIE DLA PŁATNIKÓW PIT OD 1 LIPCA 2022 R.  

 
 
 
 
Od 1 lipca 2022 r. dwukrotnie wzrasta stawka wynagrodzenia dla niektórych płatników 
zaliczek na PIT.   
 

To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie 
przepisów tzw. ,,Polskiego Ładu 2.0’’. 
 
Z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy płatnik podatku PIT dotychczas naliczał przysługujące 
mu wynagrodzenie. Warto zatem zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania, co może 
przynieść wymierne korzyści finansowe, bez generowania istotnych nakładów pracy. 
 

 
1. Jak było przed zmianą? 

 

Płatnik miał prawo do wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu Państwa 
w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków. 

 

Powyższe zasady obowiązywały niezmiennie od wielu lat.  
 

2. Jakie wynagrodzenie płatnika od lipca 2022 r.? 
 
Wynagrodzenie dla płatników pobierających podatek PIT na zasadach ogólnych wzrasta z 0,3 do 
0,6% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.  
 

Prawo do wyższego wynagrodzenia będzie przysługiwać w odniesieniu do pobranych zaliczek od 
wynagrodzeń opodatkowanych wg skali podatkowej, a zatem: 

• ze stosunku pracy,  
• z umów cywilnoprawnych, 
• z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, 

oświatowej i publicystycznej, sportowej, 
• członków zarządu i RN,  

• z kontaktów menedżerskich, 
• z praw majątkowych. 

 
Wynagrodzenie w wysokości 0,6% pobranych podatków PIT będzie przysługiwało od 1 lipca 2022 
r. do 31 grudnia 2023 r. 
 

Dla pozostałych płatników podatków stawka wynagrodzenia pozostanie na dotychczasowym poziomie 
0,3% kwoty pobranych podatków. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

                                             

3. W czym możemy pomóc?  
 

✓ Pomożemy wypracować wewnętrzne procedury naliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu 
terminowej wpłaty podatków. 
 

✓ Ocenimy możliwości i wskażemy tryb odzyskania kwot wynagrodzenia płatnika, jeżeli 

dotychczas wynagrodzenie nie było naliczane – potencjalna możliwość odzyskania kwot 
wynagrodzenia nawet do 5 lat wstecz. 
 

✓ Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości jakie mogą powstać w związku z bieżącym 
naliczaniem wynagrodzenia dla płatnika podatku PIT.  

 

***** 

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, 

prosimy o kontakt z: 

Anna Misiak   Anna.Misiak@mddp.pl                   tel. 500 046 024 

Rafał Sidorowicz  Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                  tel. 506 788 582 

lub Państwa doradcą ze strony MDDP. 

***** 

MDDP jest wiodącą polską firmą świadczącą kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatków, 

prawa, business consultingu, finansów, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz 

szkoleń i konferencji.  

Od 2004 roku stale powiększamy zespół doradców z doświadczeniem zdobytym zarówno  w uznanych 

firmach doradczych jak i największych przedsiębiorstwach na polskim rynku. Wśród naszych Klientów 

są czołowe koncerny międzynarodowe oraz największe polskie spółki ze wszystkich sektorów 

gospodarki.  

Traktujemy zaufanie jako podstawę udanej współpracy. Wspieramy naszych Klientów  

w podejmowaniu najistotniejszych decyzji biznesowych. Łączymy międzynarodowe doświadczenie w 

biznesie ze znajomością przepisów i specyfiką danej branży. Koncentrujemy nasze działania głównie 

na rynku polskim gwarantując pełne zaangażowanie i indywidualne podejście do współpracy. 

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic  
i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie 
informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych. 
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