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darczej – wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie za-

wiadamia właściwe organa administracji publicznej.

Organa te mają obowiązek powiadomić zgłaszających naru-

szenia o podjętych czynnościach. W razie braku możliwości za-

wiadomienia właściwych organów wójt, burmistrz lub prezy-

dent miasta może nakazać wstrzymanie wykonywania działalno-

ści gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. Nakaz 

ten jest wydany w formie decyzji pod rygorem natychmiastowej 

wykonalności. 

  Zgłoszenie płatnika podatku od wynagrodzeń

Wyznaczenie osoby, która będzie zobowiązana do obliczania 

i  pobierania podatków, a  także do terminowego ich wpłacania 

organowi podatkowemu, wynika z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierp-

nia 1997 roku. Ordynacja podatkowa nakazuje osobom praw-

nym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości 

prawnej (spółki osobowe) będących płatnikiem podatku zgłosze-

nie wyznaczonej osoby z podaniem jej imienia, nazwiska i adre-

su. Zgłoszenia tego należy dokonać w terminie wyznaczonym do 

dokonania pierwszej wpłaty podatku. 

  Ważne terminy

▶ Zgłoszenie do PIP i  Sanepid – niezwłocznie po uzyskaniu 

wpisu do rejestru przedsiębiorców; 

▶ Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za obliczanie i wpłacanie 

podatku od wynagrodzeń – w terminie pierwszej wpłaty zali-

czek od wynagrodzeń. 

6. Przedsiębiorstwo turystyczne jako

 pracodawca w podatku dochodowym

Zatrudnianie pracowników oprócz obowiązków wynikają-

cych z kodeksu pracy nakłada na pracodawcę również obowiąz-

ki wobec # skusa wynikające z funkcji płatnika podatku dochodo-

wego od osób # zycznych (podatku od wynagrodzeń). Obowiąz-

ki te wynikają z art. 31 Ustawy o podatku dochodowym od osób 

# zycznych. 

Zgodnie z jego brzmieniem zakłady pracy są zobowiązane ja-

ko płatnicy obliczać i  pobierać w  ciągu roku zaliczki na poda-

tek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze 

stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubez-

pieczenia społecznego, wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bi-

lansowej. Obowiązek obliczania i  pobierania zaliczki na poda-

tek dochodowy jest podstawowym obowiązkiem pracodawców 

i wymaga określenia przychodu uzyskanego przez pracowników. 

Przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy na-

kładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy jest nie tylko wyna-

grodzenie zasadnicze oraz premie pieniężne. Zgodnie z  art.  12 

ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób # zycznych przy-

chody obejmują także wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, 

różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzy-

stany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wy-

sokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne 

ponoszone na pracownika. Zgodnie z orzecznictwem sądów (wy-

rok S.A. z 24.10.2003 r., III RN 8/03) pracodawca powinien po-
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bierać zaliczkę na podatek dochodowy także od świadczeń reali-

zowanych w  ramach ciążącego na nim obowiązku wynikające-

go z  zakładowego układu zbiorowego pracy, a polegającego na 

częściowym pokrywaniu kosztów z tytułu opłat pracowników za 

przejazdy z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem. 

Jeżeli świadczenia w naturze, świadczenia ponoszone za po-

datnika lub inne nieodpłatne świadczenia przysługują podatni-

kowi za okresy dłuższe niż miesiąc, to ustalając miesięczną wy-

sokość przychodu, powinno się przyjmować ich wysokość przy-

padającą na jeden miesiąc. Zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy o po-

datku dochodowym od osób # zycznych, jeżeli miesięczny udział 

tych świadczeń w  przychodzie podatnika nie jest możliwy do 

określenia, a świadczenie ma na tyle wysoką wartość, że jego jed-

norazowe zaliczenie do przychodów jednego miesiąca spowodo-

wałoby konieczność wpłacenia niewspółmiernie wysokiej zalicz-

ki w stosunku do wypłaty pieniężnej, podatnik powinien złożyć 

wniosek, na podstawie którego zakład pracy ograniczy pobór za-

liczki za dany miesiąc i pobierze pozostałą część zaliczki w mie-

siącach następnych. 

Na wysokość podstawy opodatkowania wpłynąć może także 

fakt dokonania przez podatnika zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń, które wcześniej zwiększyły jego dochód do opodatko-

wania. Pracodawca odejmuje wówczas od miesięcznego dochodu 

podatnika kwotę dokonanego zwrotu, łącznie z kwotą pobranej 

uprzednio zaliczki na podatek. 

Z poborem zaliczek na podatek dochodowy wiąże się nałoże-

nie na pracodawców odpowiedzialności za pobranie zaliczek. Na 

mocy art. 30 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) 

płatnik, który nie wykonał obowiązku obliczenia i pobrania zali-

czek, odpowiada całym swoim majątkiem za niedobrane zaliczki. 

W przypadku niewpłacenia pobranej zaliczki płatnik odpowiada 

całym swoim majątkiem za zaliczkę niewypłaconą. W takich sy-

tuacjach pracodawca naraża się także na odpowiedzialność kar-

ną. Zgodnie z art. 78 kodeksu karnego skarbowego płatnik, któ-

ry nie pobiera podatku, podlega karze do 720 stawek dziennych 

albo karze pozbawienia wolności do lat dwóch, albo obu tym ka-

rom łącznie. Zgodnie z art. 77 tej ustawy płatnik, który pobra-

nego podatku nie wpłaca właściwemu organowi, podlega karze 

grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wol-

ności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. W  przypadku do-

puszczenia się tych czynów na kwotę małej wartości płatnikowi 

grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. 

Na płatniku ciąży także obowiązek przechowywania doku-

mentów związanych z poborem podatków do czasu upływu ter-

minu przedawnienia zobowiązania płatnika (art. 32 § 1 Ordyna-

cji podatkowej). 

Zakład pracy ma również obowiązek obliczania i pobierania 

zaliczek na podatek dochodowy z tyt. wypłacanych kwot z tytułu 

umowy o dzieło i umowy-zlecenia. 
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  Ważne terminy

▶ Ostatni dzień miesiąca – sporządzenie listy płac (obliczenie 

zaliczek na podatek);

▶ 20 dzień po miesiącu wypłaty wynagrodzeń – wpłata obliczo-

nych i pobranych zaliczek do urzędu skarbowego;

▶ Sporządzenie dla pracowników informacji o  wysokości 

dochodów i pobranych zaliczkach za rok podatkowy do dnia 

28 lutego roku następnego za rok poprzedni;

▶ Sporządzenie deklaracji podsumowującej PIT-4 R do dnia 

31 stycznia roku następnego po roku kalendarzowym.


