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PIT za 2022 r. złożysz od 15 lutego 

do 2 maja 

 

 Od tego roku zrównane zostały terminy rozliczania PIT – w tym 

również PIT-28 i PIT-28S, składanych dotychczas do końca 

lutego. 

 Już kolejny rok z rzędu od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym 

na podatników czekać będą ich gotowe zeznania podatkowe. 

 W przypadku osób objętych tzw. ulgą dla klasy średniej, Krajowa 

Administracja Skarbowa wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie 

PIT. 

Jeden termin  

Tegoroczna kampania zeznań potrwa od 15 lutego do 2 maja. Dotyczy to również 
zeznań PIT-28 i PIT-28S, składanych przez podatników opłacających ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych. Dotychczas składali oni swoje zeznanie 
od 15 lutego do końca lutego, w tym roku zyskują więc 2 miesiące dodatkowego 
czasu na rozliczenie. Dzięki tej zmianie zrównano terminy rozliczenia PIT dla 
wszystkich podstawowych form opodatkowania (tj. PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-
36S, PIT- 36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). 

Elektroniczny PIT w e-Urzędzie Skarbowym 

Podobnie jak w ubiegłych latach najpopularniejsze zeznania PIT zostaną 
automatycznie wygenerowane i udostępnione przez Krajową Administrację 
Skarbową (KAS) w e-Urzędzie Skarbowym (e-US). 

Wystarczy zalogować się do serwisu na podatki.gov.pl oraz wybrać usługę Twój 
e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane, rozliczyć ewentualne ulgi 
i wysłać deklarację. 

Urząd skarbowy wyliczy najkorzystniejsze rozliczenie PIT dla podatnika 

„Po ubiegłorocznych zmianach podatkowych osoby objęte ulgą dla klasy średniej 
nie będą musiały samodzielnie ustalać korzystniejszego dla siebie sposobu 
rozliczenia - KAS zrobi to za nich” – mówi Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, 
rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu – „Pamiętajmy 
również, że wprowadzona w połowie 2022 r. obniżona 12-procentowa stawka PIT 
obejmuje cały rok podatkowy. Nasze zeznania PIT składamy zatem tak jak do tej 
pory – uwzględniając cały miniony rok”.  

W rozliczeniu za 2022 r. podatnik nie będzie uwzględniał ulgi dla klasy średniej, 
która została uchylona 1 lipca 2022 r. Podatek oblicza się od całości rocznych 
dochodów według skali podatkowej ze stawką 12 proc., kwotą wolną od podatku 
w wysokości 30 tys. zł oraz z progiem dochodowym wynoszącym 120 tys. zł. Dla 
nadwyżki ponad tę kwotę stosowana będzie stawka 32 proc. podatku. 

Dla niektórych podatników rozliczenie z ulgą dla klasy średniej może okazać się 
jednak korzystniejsze. Dla takich osób KAS samodzielnie wyliczy różnicę 
i poinformuje o wysokości zwrotu podatku. 

https://www.podatki.gov.pl/


 

 

PIT-2 na kilku etatach 

Przy okazji rozliczenia swoich dochodów za ubiegły rok, sprawdź jak w Twoim 
przypadku rozliczana jest w ciągu roku kwota wolna od podatku. 

Każdemu podatnikowi przysługuje jedna kwota wolna w ciągu roku – niezależnie 
od tego z ilu źródeł uzyskuje przychody. Warto zatem sprawdzić, czy w ubiegłym 
roku błędnie nie złożyliśmy PIT-2 na całą kwotę zmniejszającą podatek u kilku 
pracodawców równocześnie. W takiej sytuacji czekać nas będzie dopłata podatku 
w rozliczeniu rocznym.  
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