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Zwolnienie z zapłaty zaliczki na podatek dochodowy do 1000 zł

Zasady ogólne obliczania i zapłaty zaliczek na PIT

Art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że

podatnicy osiągający dochody z:

● działalności gospodarczej o której mowa w art. 14 (za przychód z

działalności, o której mowa w art. 10 źródła przychodów ust. 1 pkt 3,

uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po

wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U

podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych

podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się

przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.),

- są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na

podatek dochodowy, według zasad wskazanych w ust. 3a.

Co do zasady obliczenia i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wskazanych

w art. 44 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik

powinien dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym

dochód został uzyskany, a za grudzień do 20 stycznia następnego roku

podatkowego. Od powyższej zasady ustawodawca przewiduje wyjątek w postaci

wprowadzenia możliwości kwartalnego rozliczania zaliczek PIT względem małych

podatników oraz osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności

gospodarczej (podatnicy ci zaliczki mogą rozliczać do 20 dnia każdego miesiąca

następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, zaś za ostatni kwartał

roku podatkowego podatnik wpłaca zaliczkę w terminie do 20 stycznia

następnego roku podatkowego). Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc

lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży

zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45.

Kiedy możliwe jest zwolnienie z zapłaty zaliczek PIT w trakcie roku
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podatkowego i na jakich zasadach ?

Wyjątkiem od regulacji wprowadzającej obowiązek opłacania zaliczek na podatek

dochodowy w trakcie roku w systemie miesięcznym / kwartalnym jest sytuacja w

której podatek należny od dochodu pomniejszony o sumę opłaconych zaliczek

od początku roku nie przekracza kwoty 1000 zł. Reguluje to art. 44 ust. 15 ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nie wpłacać zaliczki obliczonej

według zasad określonych w ust. 3 i ust. 3f–3h (do 20 dnia miesiąca/ kwartału

następującego po miesiącu/kwartale osiągnięcia dochodu), jeżeli podatek należny od

dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych

od początku roku nie przekracza 1000 zł. Jeżeli podatek należny od dochodu

osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od

początku roku przekracza 1000 zł, wpłacie podlega różnica pomiędzy podatkiem

należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od

początku roku.

Jakiego podatnika dotyczy zwolnienie z zapłaty zaliczki PIT

nieprzekraczającej 1000 zł ?

Art. 44 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że

zwolnienie z zapłaty zaliczki na PIT nieprzekraczającej 1000 zł ma zastosowanie

wobec podatników o których mowa w ustępie 1 pkt. 1, a więc względem

podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej o której mowa w

art. 14.
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Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej określony w art. 14 ustawy

o podatku dochodowym od osób fizycznych uznaje się zaś kwoty należne, choćby

nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów,

udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług

za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od

towarów i usług.

Zwolnienie z opłacania zaliczek na podatek dochodowy

nieprzekraczających 1000 zł - przykłady

Przykład 1:

Pan Wojtek osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy

w wysokości 400 zł. Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia i nie wpłacać tej

zaliczki do urzędu skarbowego.

Odpowiedź:

Pan Wojtek może skorzystać ze zwolnienia ponieważ jego zaliczka na podatek

dochodowy nie przekracza 1000 zł. Musi jednak pamiętać, że odroczoną w ten

sposób w zapłacie zaliczkę należy doliczyć do zaliczek, które będą należne za

kolejne miesiące. Np. gdyby za luty zaliczka wyniosła 700 zł pan Wojtek musi

doliczyć wówczas niezapłaconą za styczeń zaliczkę, co daje w sumie 1100 zł i

wówczas ta suma podlega wpłacie do urzędu skarbowego.

Przykład 2:

Pan Marek osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy

w wysokości 900 zł, za luty 200 zł i za marzec 500 zł. Jak pan Marek powinien
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regulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wynikającego z osiągniętego

z działalności przychodu jeżeli skorzysta ze zwolnienia z opłacania zaliczki do

1000 zł ?

Odpowiedź:

Pan Marek, będzie opłacać zaliczki na podatek dochodowy w następujący

sposób:

● za styczeń: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 900 zł, a

więc kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)

● za luty: zapłaci zaliczkę w wysokości 1100 zł (niezapłacona zaliczka należna

za styczeń 900 zł + zaliczka należna za luty 200 zł -zaliczki w sumie

przekroczyły limit)

● za marzec: nie zapłaci zaliczki (zaliczka należna za styczeń 900 zł + zaliczka

należna za luty 200 zł + zaliczka należna za marzec 500 zł = 1600 zł; 1600 zł

- 1100 zł czyli zaliczka opłacona za styczeń i luty = 500 zł)

Przykład 3

Pani Wiola osiąga przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności

gospodarczej. Za styczeń 2022 r. ma do zapłaty zaliczkę na podatek dochodowy

w wysokości 200 zł, za luty 400 zł, za marzec 600 zł, za kwiecień 1100 zł.

Kiedy i w jakich kwotach pani Wiola ma obowiązek dokonać wpłaty zaliczki od

podatku dochodowego do urzędu, zakładając, że korzysta ze zwolnienia

Odpowiedź:

Pani Wiola w następujący sposób będzie regulowała należne zaliczki na podatek

dochodowy:

● za styczeń: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 200 zł, a

więc kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)
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● za luty: nie zapłaci zaliczki (kwota zaliczki wynosiła bowiem 200 zł za

styczeń + 400 zł za luty, a więc kwota zaliczki nie przekracza 1000 zł)

● za marzec: zapłaci zaliczkę w wysokości 1200 zł (niezpałcone zaliczki za

styczeń i luty oraz należna zaliczka za marzec tj.: 200 zł + 400 zł + 600 zł =

1200 zł - niezpałacone zaliczki przekroczyły limit)

● za kwiecień: zapłaci 1100 zł (200 zł+ 400 zł + 600 zł + 1100 zł = 2300 zł;

2300 zł - 1200 zł = 1100 zł).
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