
1/2ul. 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, 8 stycznia 2022 roku

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW
Komunikat z dnia: 8.01.2021 Godziny: 14:00
Od (instytucja zgłaszająca): Ministerstwo Finansów

Do (odbiorca): Podmioty wykonujące działalność leczniczą
Do wiadomości: - 

Dotyczy: Zmienione zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy – 
wynagrodzenie w styczniu  

Podpisany przez (osoba): Podsekretarz Stanu w MF Jan Sarnowski
Priorytet (wstaw znak x): zwykły pilny x
Instytucja przekazująca: Narodowy Fundusz Zdrowia

telefon e-mail x
SMS x SZOI/ PŚw. (NFZ) xSposób przekazania:

(wstaw znak x)
komunikator intern. x strona www

TREŚĆ KOMUNIKATU
Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru 
i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, od 8 stycznia 
2022 r. zmianie uległy zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w 
styczniu i kolejnych miesiącach 2022 r. 

Zaliczka za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł 
brutto, powinna być pobrana w wysokości nie wyższej niż na zasadach działających w zeszłym roku, tj. do 
31 grudnia 2021 r. W efekcie, wynagrodzenia wypłacane ww. pracownikom „na rękę” (netto), nie będą 
niższe niż gdyby były im wypłacane na zasadach z poprzedniego roku.

Zaliczki na podatek dochodowy pobierane przez płatników po 7 stycznia 2022 r., powinny być obliczane 
w sposób opisany w rozporządzeniu. Z związku z czym prosimy płatników o pilne skorygowanie 
naliczonych wynagrodzeń przed najbliższą wypłatą. 

Zaliczki na podatek dochodowy pobrane w wyższej wysokości, muszą zostać przeliczone ponownie, a 
różnica powinna być przez płatnika niezwłocznie zwrócona podatnikowi. Tym samym, pracownicy będą 
otrzymać korekty od płatników, jeżeli wypłacone wynagrodzenia nie uwzględniały metody pobierania 
zaliczek na podatek dochodowy, opisanej w rozporządzeniu.

Na stronie podatki.gov.pl są umieszczane informacje na temat pobierania zaliczek według nowych 
zasad, w tym schemat obliczania, materiał szczegółowo wyjaśniający zmiany w rozliczeniu 
wypłacanych w styczniu wynagrodzeń oraz sposób dokonywania i wypłaty pracownikom ew. korekt.

Dodatkowych informacji udzieli (osoba, mail, nr telefonu)
www.podatki.gov.pl
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Z upoważnienia

Ministra Finansów

Podsekretarz Stanu
$Departament/Biuro

Jan Sarnowski

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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