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Lp. Kto składa 
pracownik, 
zleceniobiorca 

Rodzaj 
oświadczenia             
( numer z listy) 

Do kiedy 
składamy 

Czy co roku  Odwołanie  Podstawa  
prawna – 
ustawa o PIT  

1 Tylko pracownik PIT 2 –  
ulga z kwoty wolnej  

Przed pierwszą 
wypłatą w roku 

Działa na lata 
następne 

Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 32 ust. 3 

2 
 

Tylko pracownik Wycofanie PIT 2 
(10) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Działa na lata 
następne 

Poprzez złożenie 
PIT 2 

Art. 32 ust.4 

3 Tylko pracownik Podwyższone koszty 
uzyskania  
Przychodów (4) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Działa na lata 
następne 

Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 22 ust.2 

4 Tylko pracownik Rezygnacja z 
kosztów uzyskania 
przychodów (5) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku W każdym 
momencie  

Art. 32 ust.1f  

5 Tylko pracownik  Oświadczenie o 
dodatkowej uldze – 
niepracujący 
małżonek  (1) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 32 ust. 1a, 
punkt 1 

6 Tylko pracownik Oświadczenie o 
obniżonej stawce 
podatku (2) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 32 ust. 1a, 
punkt 2 

7 Tylko pracownik Rezygnacja z ulgi dla 
klasy średniej (6) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku  Brak przepisu Art. 32 ust.2b 

8 Pracownik 
Zleceniobiorca 

Rezygnacja z ulgi dla 
młodych (3) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku  Brak przepisu Art.32 ust.1f 

9 Pracownik 
Zleceniobiorca 

Oświadczenie o 
stosowaniu ulg (7) 
- na powrót 
- 4 dzieci 
- senioralna 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 32 ust.3g 

10 Pracownik 
Zleceniobiorca 

Stosowanie 32% (8) W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku Brak przepisu Art. 41a 

11 Zleceniobiorca Niepobieranie 
podatku ze „zleceń” 
(9) 

W każdym 
momencie w 
roku 

Co roku Odwołanie w 
związku ze 
zmianą stanu 
faktycznego 

Art. 41 ust. 1 c 

12 Pracownik 
Zleceniobiorca 
Emeryt/rencista 
(do zus) 
Jeśli nie mają 
rozliczanej ulgi 
1/12 podatku z 
kwoty wolnej 

Niestosowanie 
przepisów 
„rozporządzenia” 
(11) 

W każdym 
momencie w 
roku 

W 2022 roku Brak przepisu Par. 5 
rozporządzenia  
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OŚWIADCZENIA I WNIOSKI PRACOWNIKA  

 

Niniejszym oświadczam, iż 

1. Moje dochody nie przekroczą górnej granicy pierwszego 

przedziału skali podatkowej (kwoty 120 000 PLN), o której mowa 

w art. 27 ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów. 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

2. Moje dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału 

skali podatkowej (kwotę 120 000 PLN), o której mowa w art. 27 

ust. 1, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub dochody 

małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali podatkowej. 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

3. Wnoszę o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku 

na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

4. W związku z zamieszkaniem w innej miejscowości niż siedziba 

zakładu pracy / miejsce wykonywania pracy – wnoszę o 

zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

5. Wnoszę o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów 

uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 
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6. Wnoszę o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników 

na podstawie art.32 ust. 2a (ulga dla klasy średniej) 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

7. Oświadczam, iż spełniam warunki do stosowania zwolnienia z 

opodatkowania przychodów o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 

152–154, 

(152 – ulga na powrót, 153 – rodzic z czwórką dzieci, 154 – 

emeryt, który zrezygnował z emerytury) 

Rok rozpoczęcia stosowania zwolnienia (21/1/152): 

………………………………………… 

Rok zakończenia stosowania zwolnienia (21/1/152): 

………………………………………… 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.” 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

8. Na podstawie art.41a ustawy o PIT Wnoszę o zastosowanie 32% 

stawki podatku dochodowego od przychodów z umowy o pracę / od 

przychodów z działalności wykonywanej osobiście. 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

 

9. Wnoszę o niepobieranie zaliczek na podatek PIT z działalności 

wykonywanej osobiście (art. 13 punkt: 2,4-9 ustawy PIT) 

Oświadczam, iż, moje  roczne dochody nie przekroczą ilorazu 

kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, 

określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (30 000 

PLN) i nie osiągam innych dochodów, poza dochodami 

uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek 

obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w 

art. 32 ust. 3, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3. 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 
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10. Wnoszę o wycofanie oświadczenia PIT 2. 

 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 

 

11. Na podstawie paragrafu 5 rozporządzenia w sprawie 

przedłużania terminów pobierania i wpłacania zaliczek przez 

niektórych płatników, wnoszę o niestosowanie przedłużenia w 

stosunku do moich dochodów. 

 

Data ………………………………………………    podpis ………………………………………………… 
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WZÓR NA ULGĘ DLA KLASY ŚREDNIEJ – PRACOWNICY  

 

Za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku 

służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w 

wysokości wynoszącej od 5 701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu na 

zasadach określonych w art. 27, płatnik pomniejsza dochód ustalony zgodnie z ust. 2, o 

kwotę ulgi dla pracowników, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2aa, w wysokości 

obliczonej według wzoru: 

 

1) (A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5 701 zł i 

nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł, 

 

2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i 

nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł 

 

 

– w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, 

stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają 

opodatkowaniu zgodnie z art. 27. 

 

 

WZÓR NA ULGĘ DLA KLASY ŚRDENIEJ – ROCZNY  

 

Kwotę ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 2aa, oblicza się według wzoru: 

1) (A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i 

nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł, 

2) (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego 

kwoty 133 692 zł 

– w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających 

opodatkowaniu zgodnie z art. 27 przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, 

pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty 

prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia 

społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a. 

 

 

 
 

  


