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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia stanowi realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 28 § 3 pkt 1 ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych 

oraz niektórych innych ustaw (prace nad ustawą nie zostały zakończone – druk sejmowy 2186). 

Przywołany powyżej przepis stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi,  

w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów 

pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb 

pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku. 

Dotychczas wysokość wynagrodzenia płatników i inkasentów z tytułu terminowego wpłacania 

podatków na rzecz budżetu państwa była określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 

grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz 

budżetu państwa (Dz. U. poz. 2154).  

Rozporządzenie to przewidywało dwie wysokości kwoty należnego wynagrodzenia z tytułu 

terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, tj.: 

− 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników, oraz 

− 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów. 

Nowelizacja art. 28 § 3 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, poprzez uzupełnienie treści przepisu  

o kryterium rodzaju pobranego podatku, pozwoliła na zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia z tytułu 

terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, w zależności od rodzaju pobranego 

podatku. 

W projektowanym rozporządzeniu proponuje się zatem co do zasady utrzymanie dotychczasowej 

wysokości kwoty należnego wynagrodzenia. Zróżnicowanie dotyczyłoby jedynie wysokości kwoty 

należnego wynagrodzenia płatników pobierających podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony 

przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), która wynosiłaby 

0,6% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. 

                   

W ten sposób płatnikowi, który dokona terminowego wpłacenia podatku dochodowego od osób 

fizycznych obliczonego przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy  

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie przysługiwało 

wynagrodzenie wynoszące nie jak dotychczas 0,3% kwoty pobranego podatku, ale 0,6% kwoty 

pobranego podatku dochodowego od osób fizycznych (zatem dwukrotność dotychczasowego 

wynagrodzenia). 

Powyższe zróżnicowanie wynagrodzenia płatników jest zasadne z uwagi na konieczności dostosowania 

systemów księgowych do nowych parametrów skali podatkowej w trakcie roku podatkowego. Należy 

również zauważyć, że zasady ustalania wynagrodzeń płatników i inkasentów - co do zasady - nie 

zmieniły się od początku obowiązywania Ordynacji podatkowej. Już rozporządzenie Ministra Finansów 

płatnicy

* w przypadku poboru podatku dochodowego od osób fizycznych 

opodatkowanych na  zasadach ogólnych

Wysokość kwoty należnego wynagrodzenia

Przed zmianą Po zmianie

płatnicy 0,3%
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z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 162 poz. 1124) przewidywało dwie wysokości kwoty należnego wynagrodzenia z 

tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa, tj.: 

− 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników, oraz 

− 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów.". 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2022 r., tj. wraz z przepisami ustawy 

z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych 

innych ustaw (prace nad ustawą nie zostały jeszcze zakończone).  

Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych  

i średnich przedsiębiorców, ponieważ zwiększy wysokości kwoty należnego wynagrodzenia płatników 

pobierających podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony przy zastosowaniu skali podatkowej, 

o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych. Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji, zgodnie  

z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 4 i § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348), projekt rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz uzgodnienia z właściwymi 

organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym. 


