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PRZEDSIĘBIORCA MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK  

O ZMNIEJSZENIE WYSOKOŚCI ZALICZEK  
 

  

 

Zaliczki na podatek dochodowy nie powinny być niewspółmiernie wysokie do podatku 

za cały rok. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji można wystąpić o ich obniżenie.  

Pandemia koronawirusa spowodowała, że część firm już dziś nie ma szans na uzyskanie 

dochodu za 2020 r. W innych przedsiębiorstwach wybór wpłacania uproszczonych zaliczek 

na podstawie dochodów z lat ubiegłych okazał się, w nowej sytuacji, bardzo niekorzystny. 

W obu przypadkach, a także we wszystkich innych, gdy zaliczki okazują się 

niewspółmiernie wysokie do przewidywanego za 2020 r. dochodu i podatku, podatnik może 

wystąpić o ich obniżenie. Możliwość taką przewiduje art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej.  

W tym celu należy złożyć wniosek. Należy w nim uprawdopodobnić, że suma zaliczek 

opłacanych na dotychczasowych zasadach byłaby znacznie wyższa niż przewidywana kwota 

podatku za rok podatkowy. Może na to wskazywać, np. porównanie obrotów za pierwsze 

tygodnie 2020 r. z przychodem za analogiczny okres poprzedniego roku. 

Zwracamy uwagę, że 20 marca (najbliższy piątek) upływa termin płatności zaliczki na  

podatek dochodowy za luty. W naszej ocenie podmioty branż szczególnie dotkniętych 

pandemią mogą przed upływem tego terminu złożyć odpowiedni wniosek dotyczący 

również zaliczek za luty. Pewnym problemem może być brak rozpatrzenia wniosku przed 

upływem terminu zapłaty zaliczki – naczelnicy urzędów skarbowych powinni jednak wziąć 

pod uwagę nadzwyczajną sytuację, w której znaleźli się niektórzy przedsiębiorcy. 

Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że opisane wnioski można składać w stosunku do 

zaliczek za marzec i kolejne miesiące. 

Opisane rozwiązanie może ułatwić utrzymanie płynności finansowej firmy  

w najtrudniejszym okresie. 

Na Państwa życzenie pomożemy w przygotowaniu takiego wniosku.  

 

 

 

 

 
 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Konrad Piłat 

 

  
partner, doradca podatkowy doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: konrad.pilat@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


