
Projekt z 27 lipca 2022 roku 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1) 

z dnia   sierpnia 2022 r. 

w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników 

obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego   

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedłuża się dla płatników zryczałtowanego podatku dochodowego termin, o 

którym mowa w art. 41 ust. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.3)) i art. 26 ust. 7f ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.4)), 

do końca roku podatkowego, w którym płatnik złożył oświadczenie określone odpowiednio w 

art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i 

art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

2. Przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do oświadczeń, o których 

mowa w art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 2. Przedłuża się dla płatników zryczałtowanego podatku dochodowego termin, o którym 

mowa w art. 41 ust. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych i art. 26 ust. 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych, do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, o którym 

mowa w § 1.  

                                                 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 

2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 

1574, 1834, 1981, 2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 

24, 64, 138, 501, 558, 583, 646, 655, 830, 872, 1079, 1265, 1301, 1358, 1459 i 1512. 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 

2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079 i 1265. 
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§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

MINISTER FINANSÓW 

 ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,     

       LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM 

 

                            Renata Łućko 

                        Zastępca Dyrektora 

      Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów 

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 



Projekt z 28 lipca 2022 roku 

UZASADNIENIE 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. został wprowadzony nowy mechanizm poboru podatku u źródła 

(WHT) dla płatności dokonywanych na rzecz podatnika, których wartość w danym roku 

podatkowym przekroczyła kwotę 2 000 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty płatnik na 

podstawie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT1 lub art. 41 ust. 12 ustawy o PIT2 ma obowiązek pobrać 

-od nadwyżki ponad tę kwotę - podatek bez możliwości stosowania preferencji wynikających  

z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych (mechanizm pay & 

refund lub MPR) Jednocześnie przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT przewidują dwa wyjątki 

od obowiązku stosowania MPR. Są to opinia o stosowaniu preferencji, o której mowa w art. 

26b ustawy o CIT i art. 41d ustawy o PIT oraz oświadczenie płatnika, o którym mowa w art. 

26 ust. 7a ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT. 

Projekt rozporządzenia dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności 

oświadczenia, czyli terminu w którym płatnicy na podstawie złożonego oświadczenia mogą nie 

stosować art. 26 ust. 2e ustawy o CIT  (art. 41 ust. 12 ustawy o PIT). Zgodnie z przepisami art. 

26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 15 ustawy o PIT płatnik - przed dniem 1 stycznia 2022 r. 

- mógł złożyć oświadczenie („oświadczenie pierwotne”) najpóźniej w dniu dokonania wypłaty 

należności na rzecz podatnika. Ponadto płatnik, który złożył oświadczenie w tym terminie, a 

następnie dokonywał dalszych płatności na rzecz danego podatnika mógł nie stosować 

mechanizmu pay & refund do upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono to oświadczenie (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT). Następnie 

płatnik w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie tego okresu powinien był 

złożyć oświadczenie następcze, o którym mowa w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 

ustawy o PIT. Oznaczało to, że płatnik mógł składać oświadczenie pierwotne i następcze więcej 

niż raz w ciągu roku podatkowego. 

Wskutek zmian zawartych w ustawie z 29 października 2021 r. i ustawie z 9 grudnia 2021 r.3, 

które weszły w życie 1 stycznia 2022 r., termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa 

w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 

złotych. Zmianom nie uległ natomiast ustalony w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 

ustawy o PIT okres, przez który płatnik może stosować preferencje w przypadku dalszych 

wypłat dla danego podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego, ani termin na złożenie 

oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT). 

Praktycznym skutkiem powiązania terminu na złożenie oświadczenia pierwotnego z terminem 

wpłaty podatku za miesiąc w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł jest to, że 

oświadczenie pierwotne można złożyć tylko raz w roku i może ono być skuteczne (ważne) tylko 

przez dwa dodatkowe miesiące w ciągu roku podatkowego (czyli w sumie cztery): miesiąc 

                                                           
1 Zob. ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, z późn. zm.) [w skrócie: 

ustawa o CIT]. 
2 Zob. ustawę z dnia 27 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128, z późn. zm.) [w skrócie: 

ustawa o PIT]. 
3 Zob. ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2427). 



wypłaty należności, miesiąc wpłaty podatku lub złożenia oświadczenia i dwa dodatkowe 

miesiące). 

W celu złagodzenia tego negatywnego dla płatników i podatników skutku zmian z 2021 r. i 

uelastycznienia obowiązującej konstrukcji oświadczenia płatnika jeszcze w trakcie 2022 r. 

proponuje się przedłużenie terminów przewidzianych w przepisach art. 26 ust. 7f i 7g ustawy 

o CIT i art. 41 ust. 20 i 21 ustawy o PIT. Po pierwsze, chodzi o termin skuteczności czy 

ważności oświadczenia pierwotnego, w którym płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania 

mechanizmu pay & refund (art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT). Tutaj 

proponuje się w § 1 ust. 1 projektu rozporządzenia przedłużenie z dodatkowych dwóch 

miesięcy do końca roku podatkowego płatnika. Oznaczałoby to, że płatnicy, którzy w 2022 

roku złożyli lub złożą oświadczenie pierwotne w terminie przewidzianym w art. 26 ust. 7c 

ustawy o CIT i art. 41 ust. 17 ustawy o PIT, będą mogli na jego podstawie nie stosować MPR 

do końca roku podatkowego - zarówno takiego, który zakończył się w 2022 r., jak i takiego, 

który zakończy się dopiero po 2022 r. (zob. § 1 ust. 2 projektu rozporządzenia). Przedłużenie 

terminu dotyczy tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na 

dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasła. Problem oświadczeń, w 

stosunku do których upłynął już termin wynikający z art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 

20 ustawy o PIT, zostanie natomiast rozwiązany w ramach projektowanych zmian ustawowych, 

które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r. 

Po drugie, projektowane rozporządzenie dotyczy terminu do złożenia oświadczenia 

następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT). W tym przypadku 

proponuje się w § 2 projektu rozporządzenia przedłużenie do końca miesiąca następującego po 

zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast - jak to jest w czasie obecnym - do 7. dnia 

miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego, czyli 

wspomnianych dwóch dodatkowych miesięcy. 

Termin wejścia w życie 

Proponuje się żeby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Projektowany termin wejścia w życie jest zgodny z art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych4, i wynika z potrzeby możliwie 

najszybszego urealnienia sytuacji prawnej zainteresowanej grupy płatników i podatników oraz 

ułatwienia ich sytuacji faktycznej poprzez przedłużenie nieadekwatnego terminu działania 

oświadczenia pierwotnego. Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie, albowiem projektowane rozwiązanie jest korzystne dla tej grupy podmiotów i 

neutralne dla budżetu państwa ze względu na pryncypialne prawo tych podmiotów do 

stosowania preferencji podatkowych i zwrotu podatku w części pobranej ponad preferencję. 

Zgodność projektu z prawem Unii Europejskiej 

W projekt rozporządzenia pozostaje poza materią prawa unijnego i nie jest z nim niezgodny. 

                                                           

4 Zob. ustawę z dnia 20 lipca 2020 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1461). 



Obowiązek konsultacji z instytucjami Unii Europejskiej 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Obowiązek notyfikacji 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi notyfikacji w rozumieniu przepisów o 

funkcjonowaniu krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. 



Nazwa projektu 

Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych 

terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie 

zryczałtowanego podatku dochodowego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
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Jakub Jankowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków 

Dochodowych w Ministerstwie Finansów / (22) 694 42 61 / e-mail: 

jakub.jankowski@mf.gov.pl  

Data sporządzenia 
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Źródło: art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Finansów: 603 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wskutek zmian zawartych w ustawie z 29 października 2021 r. i ustawie z 9 grudnia 2021 r., które weszły w życie 1 

stycznia 2022 r., termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym 

doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł. Zmianom nie uległ natomiast ustalony w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 

41 ust. 20 ustawy o PIT okres, przez który płatnik może stosować preferencje w przypadku dalszych wypłat dla danego 

podatnika na podstawie oświadczenia pierwotnego, który wynosi dwa miesiące od miesiąca złożenia oświadczenia 

pierwotnego, ani termin na złożenie oświadczenia następczego (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o 

PIT). Powiązanie terminu na złożenie oświadczenia pierwotnego z terminem wpłaty podatku za miesiąc w którym doszło 

do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł i skuteczność takiego oświadczenia tylko przez dwa dodatkowe miesiące 

powoduje, że płatnicy składający to oświadczenie są zwolnieni - na jego podstawie - z obowiązku stosowania 

mechanizmu pay & refund tylko przez w sumie cztery miesiące w ciągu roku podatkowego (miesiąc wypłaty należności, 

miesiąc wpłaty podatku lub złożenia oświadczenia i dwa dodatkowe miesiące). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu złagodzenia tego negatywnego dla płatników i podatników skutku zmian z 2021 roku i uelastycznienia 

obowiązującej konstrukcji oświadczenia płatnika proponuje się przedłużenie do końca roku podatkowego płatnika 

terminu przewidzianego w art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT, w którym płatnik jest zwolniony z 

obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund. Ponadto, proponuje się przedłużyć powiązany i zależny termin do 

złożenia tzw. oświadczenia następczego - do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika 

zamiast do 7. dnia miesiąca następującego po upływie dwóch dodatkowych miesięcy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Płatnicy podatku 

dochodowego od osób 

prawnych i podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych   

Ok. 2 tys. podmiotów 
system informatyczny 

POLTAX 

Pozytywne - zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych  

Podatnicy podatku 

dochodowego od osób 

prawnych 

Ok. 3 tys. podatników   
system informatyczny 

POLTAX 

Pozytywne - zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych 

Podatnicy podatku 

dochodowego od osób 

fizycznych 

Ok. 100 podatników  
system informatyczny 

POLTAX 

Pozytywne - zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie zostały przeprowadzone konsultacje poprzedzające przygotowanie projektu rozporządzenia (tzw. pre-konsultacje 

publiczne). Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa1) i § 

52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów2), projekt 

rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

                                                           
1) Dz. U. z 2017 r., poz. 248. 
2) M.P. z 2022 r., poz. 348. 

mailto:jakub.jankowski@mf.gov.pl


Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) 
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania 

Rozwiązanie pozostanie bez wpływu na wysokość dochodów sektora finansów publicznych, 

w tym budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Projektowane rozwiązanie nie 

wpłynie również na poziom wydatków sektora finansów publicznych. 

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

W 2019 r. 1950 płatników dokonało 2718 wypłat przekraczających kwotę 2 mln zł (łącznie z 

tytułu odsetek, dywidend i należności licencyjnych). Łączny podatek CIT od tych wpłat 

wyniósł 1,1 mld zł (brak danych szczegółowych za 2020 r.). 
Natomiast w przypadku podatku PIT około 70 płatników dokonało osobom fizycznym około 

100 wypłat na kwotę przykracającą 2 mln zł (łącznie z tytułu odsetek, dywidend i należności 

licencyjnych). Łączny podatek PIT od tych wpłat wyniósł 70 mln zł (dane za 2020 r.). 

Wydanie tego rozporządzenia nie powinno wpłynąć na wysokości podatku PIT i CIT z tego 

tytułu. W przypadku bowiem pobrania podatku według stawek wynikających z ustaw 

podatkowych (19% i 20%), od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł, podatnik ma prawo 

wystąpić do organów podatkowych, przedstawiając certyfikat rezydencji potwierdzający, że do 

wypłaconych kwot znajduje zastosowanie odpowiednia umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa 
Projekt wpłynie pozytywnie na duże przedsiębiorstwa poprzez zmniejszenie 

obciążeń administracyjnych. 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt wpłynie pozytywnie na sektor mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych. 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

Projekt nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 

niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne   



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Rozwiązanie przewidziane w projekcie pozostanie bez wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość.  
 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

nie dotyczy 

 

Rozporządzenie obniża obciążenia administracyjne w odniesieniu do wypłat należności przekraczających kwotę 

2 000 000 złotych. 

9. Wpływ na rynek pracy 

Brak wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu na pozostałe obszary. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projekt nie wymaga ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Brak. 

 


