
Jednostki samorządu 
terytorialnego jako 
płatnicy podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych 



Zakres szkolenia 

• Wskazanie przepisów prawa 

• Kto jest płatnikiem podatku dochodowego i za co 
odpowiada? 

• Kiedy jednostka samorządu terytorialnego jest 
płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych? 

• Jakie są obowiązki płatnika podatku wobec podatnika i 
organów podatkowych? 

• Co grozi za niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków 
płatnika podatku? 

 



Forma szkolenia 



Płatnik podatku dochodowego  
– Gmina czy Urząd Gminy 

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
IBPBII/1/415-541/13/MK z 13 sierpnia 2013 r. 
„W odniesieniu (…) do pracowników Urzędu Gminy – status 
prawny pracowników samorządowych określają przepisy ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. 
U. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.). Stosownie do postanowień tej 
ustawy pracownicy samorządowi są zatrudniani m.in. w 
urzędach gminy. Zakładem pracy dla tych osób jest zatem Urząd 
Gminy (z NIP-em i regonem Urzędu) i na nim spoczywa 
obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od 
dokonywanych wypłat ze stosunku pracy.” 
 



Płatnik podatku dochodowego  
– Gmina czy Urząd Gminy 

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 
IBPBII/1/415-541/13/MK z 13 sierpnia 2013 r. 
 
„Skoro umowy cywilnoprawne zawiera Gmina, to płatnikiem 
podatku dochodowego z tytułu świadczeń wypłacanych z umów 
zlecenia jest Gmina (z NIP-em i regonem Gminy), która w myśl 
art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym posiada osobowość 
prawną. To Gmina jest stroną umowy (jako zleceniodawca) i 
tym samym jako płatnik jest zobowiązana do wykonywania 
obowiązków ciążących z tego tytułu na niej.” 
 



Płatnik podatku – wynagrodzenie płatnika 



Płatnik podatku – weryfikowanie poprawności 
rozliczeń przez organy podatkowe 

Organy podatkowe mogą weryfikować poprawność 
dokonywanych przez płatników podatków poprzez: 
 

• czynności sprawdzające 

• kontrolę podatkową 

• postępowanie podatkowe 

• postępowanie kontrolne 



Jednostka samorządu terytorialnego jako płatnik 
podatku dochodowego 



Jednostka samorządu terytorialnego jako płatnik 
podatku dochodowego 



Płatnik podatku dochodowego - zakład pracy 

OBOWIĄZKI 
 
 

 

OBLICZYĆ PODATEK      WPŁACIĆ PODATEK 
             POBRAĆ PODATEK 
 
 
 SPORZĄDZIĆ INFORMACJĘ   EW. DOKONAĆ  
  O DOCHODACH   ROCZNEGO OBLICZENIA 
 
 

ROZLICZYĆ NALEŻNE I WPŁACONE ZALICZKI 
W URZĘDZIE SKARBOWYM 



Płatnik podatku dochodowego - zakład pracy 
Ustalenie składników niezbędnych do obliczenia zaliczki na podatek: 

• Przychód brutto 
• Koszty uzyskania 
     przychodu 
• Składki na ubezp. 
     społeczne 
• Podstawa obliczenia 
     zaliczki 
• Stawka podatku 
• Kwota 

zmniejszająca 
     podatek 
• Składka na ubezp. 
     zdrowotne 
• Zaliczka 

Art. 12 ustawy o PIT 
Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy 
(…) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne 
oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich 
ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych 
wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia 
zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, 
różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za 
niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty 
niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry 
ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone 
za pracownika, jak również wartość innych 
nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo 
odpłatnych. 


