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Szanowni Państwo,  

Poniżej mamy przyjemność przesłać Państwu informację o aktualnościach podatkowych - w tym wydaniu 

biuletynu informujemy Państwa o: 

o ustawie w sprawie terminu poboru i sposobu wyliczania zaliczki na PIT,  

o możliwości złożenia oświadczenia PIT-2 w trakcie roku podatkowego, 

o zmianach przewidzianych w ramach tzw. pakietu rozwiązań SLIM VAT 3. 

 

→ Sejm przyjął nowelizację dotyczącą m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.       

Do ustawy został przeniesiony mechanizm przedłużonego terminu poboru i wpłaty zaliczek,          

zawarty w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. 

→ Minister Finansów wyjaśnił, że za styczeń 2022 r. obowiązywać będą przepisy rozporządzenia, 

natomiast od lutego 2022 r. regulować tę kwestię będzie ustawa. Instrukcja i wytyczne udostępniane 

dotychczas na stronach Ministerstwa Finansów pozostają aktualne. 

→ We wspomnianej instrukcji dla płatników wskazano, że zaliczki pracowników oraz zleceniobiorców, 

którzy osiągają miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinny być pobierane w wysokości                  

nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r.  
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→ We wspomnianej nowelizacji ustawy o PIT uwzględniono możliwość zastosowania przez płatnika kwoty 

zmniejszającej podatek (w wysokości 425 zł) podczas obliczania zaliczki na podatek również wtedy, gdy 

oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego. 

→ Wnioski PIT-2 złożone na dotychczasowych wzorach zachowują ważność (nie trzeba będzie ich 

ponownie składać). 

 

→ Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu prekonsultacji w zakresie nowego pakietu 

uproszczeń w podatku od towarów i usług – SLIM VAT 3.   

→ Nowe rozwiązania mają wejść w życie w ostatnim kwartale 2022 r.                            

W projekcie uwzględniono m.in. następujące zmiany: 

o Podwyższenie limitu sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro 

uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. 

o Doprecyzowanie zasad stosowania kursu walutowego w przypadku otrzymania przez 

podatnika zbiorczej faktury korygującej transakcje WNT w przypadku opustu lub obniżki ceny 

– podatnik będzie mógł dokonać przeliczenia na złote kwot wykazanych na tej fakturze według 

kursu średniego waluty obcej na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia 

faktury korygującej. 

o Po otrzymaniu dokumentów potwierdzających dokonanie WDT, podatnik będzie mógł 

skorygować transakcję i zastosować stawkę 0% w rozliczeniu za okres, w którym powstał 

obowiązek podatkowy.  

o Rezygnacja z wymogu otrzymania faktury w celu ujęcia VAT naliczonego z tytułu WNT.               

Zmiana likwiduje konieczność monitorowania czy termin 3 miesięcy na otrzymanie faktury 

został przekroczony. VAT naliczony będzie ujmowany pod warunkiem wykazania w tym 

samym rozliczeniu VAT należnego. 

o Rezygnacja z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma 

zaliczkę w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym „dojdzie” do głównej transakcji. 

Mimo że podatnik nie będzie musiał wystawiać odrębnej faktury zaliczkowej, na fakturze po 

wydaniu towaru lub wykonaniu usługi powinien wykazać dodatkowe dane dotyczące daty 

uiszczenia zaliczki, jeśli różni się od daty wystawienia faktury. 

o Obniżenie sankcji VAT, o których mowa w art. 112b ust. 2 i ust. 2a ustawy o VAT – z 20% na 

10% oraz z 15% na 5% [dodatkowo planuje się rozwiązanie umożliwiające organom 

podatkowym odstąpienie od ustalania sankcji VAT w przypadku zaistnienia szczególnych 

okoliczności, z których można wywnioskować, że podatnik działał z należytą starannością oraz 

pod warunkiem, że nieprawidłowość nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu 

podatku]. 

Oświadczenie PIT-2 

SLIM VAT 3 
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Mamy nadzieję, że powyższe informacje okażą się pomocne. W przypadku pytań lub wątpliwości uprzejmie 

proszę o kontakt.  

 

Z poważaniem 

Juliusz Wojciechowski 

wspólnik, doradca podatkowy nr wpisu 09942 

tel: (61) 88 42 000 

fax: (61) 88 42 001 

e-mail: juliusz.wojciechowski@bwhs.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższy Newsletter zawiera jedynie ogólne informacje i wskazówki. Nie powinny być one podstawą do zawierania jakichkolwiek 

transakcji lub podejmowania decyzji, bez uzyskania profesjonalnej porady podatkowej dotyczącej sytuac ji indywidualnego podatnika. 

BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy sp.k. nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte  

w wyniku powyższych informacji. 

W przypadku zainteresowania podanymi zagadnieniami 
uprzejmie prosimy o kontakt 


