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Wstęp

Zawirowania wokół Polskiego Ładu towarzyszą płatnikom już od ponad roku. Odkąd pojawiły się
pierwsze przepisy tego programu, wiele osób profesjonalnie zajmujących się przygotowywaniem
rozliczeń pracowniczych borykało się z nieścisłościami prawnymi czy też zawiłym sposobem licze-
nia zaliczki PIT na nowych zasadach.

O tym, że Polski Ład wymagał znacznych poprawek świadczy choćby fakt, że jeszcze przed wej-
ściem w życie był on nowelizowany aż cztery razy. Następnie na początku 2022 r. uchwalane były
kolejne skomplikowane mechanizmy liczenia zaliczki PIT, w szczególności te zawarte w (nie)sław-
nym rozporządzeniu Ministra Finansów z 7 stycznia, które wprowadzało system „rolowania” za-
liczki PIT.

Od 1.7.2022 r. zaczął obowiązywać Polski Ład 2.0, który w założeniu ma być remedium na niedo-
skonałości związane z rozwiązaniami wprowadzanymi w ramach Polskiego Ładu. Jednakże i ta
ustawa może spotkać się z pewnym niezrozumieniem, bowiem wprowadza swego rodzaju „okres
przejściowy” pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2022 r. W tym okresie ma następować częściowe wy-
korzystanie dobrodziejstw Polskiego Ładu 2.0, przeplatanych zmianami wprowadzonymi jeszcze
przez Polski Ład.

Z tych powodów w książce kompleksowo omówiony został stan prawny w okresie przejściowym,
jak i ten, który będzie obowiązywać od 1.1.2023 r., czyli już po pełnym wejściu w życie przepisów
Polskiego Ładu 2.0.

Ponadto, w celu wprowadzenia czytelnika w podstawowy zakres zagadnień związanych z po-
prawną identyfikacją przychodów lub kosztów rozliczeń pracowników, szczegółowo omówiona
została problematyka kwalifikacji przychodu do właściwego źródła. Przedstawione zostały rów-
nież zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów stosowanych przez płatników przy kalku-
lacji zaliczek PIT.

Książka uwzględnia scenariusze, w których podatnik korzysta z obowiązującej już od pewnego
czasu ulgi dla młodych albo tych wprowadzonych przez Polski Ład: ulgi 4+, ulgi na powrót i ulgi
dla seniorów.

Omówione zostały również zasady obliczania zaliczki na PIT, terminy jej poboru i wpłaty oraz obo-
wiązki sprawozdawcze płatnika związane z wypłatą wynagrodzeń.

Na koniec, w sposób skrótowy omówione zostały regulacje związane z podatkiem u źródła oraz
konsekwencje zmian wprowadzonych przez Polski Ład w tym zakresie.

W tej książce poglądy autora, wynikające z doświadczenia w praktycznym stosowaniu przepisów
prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika, zostały skonfrontowane ze stanowiskiem
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prezentowanym przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że wraz z upływem czasu oraz dynamicznie wprowadzanymi nowelizacjami, niektóre z przywoły-
wanych poglądów organów podatkowych lub sądów mogą stracić w przyszłości aktualność, a tym
samym wymagać samodzielnej weryfikacji, jak i pogłębionej analizy.

Przemysław Szot
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