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 WNIOSEK 
o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w ………….r. 
 

 
 
 

Wnioskuję o nieuwzględnienie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 21 ust 
1 pkt 148 w stosunku do wypłaconych mi wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę/umowy zlecenie. 

Wniosek składam na podstawie art. 32 ust 1f (mowa o pracę) / 41 ust 1b (umowa zlecenie) ustawy z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

 

 

 
 ...............................................................................................................................  

 (podpis pracownika) 

 
 

 
 

 
Podstawa prawna 
Art. 32. ust 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o pobór zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 lub miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1, 
płatnik pobiera zaliczki bez stosowania tego zwolnienia lub tych kosztów najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego. 
Art. 41. ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyj-
ne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz 
art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek 
dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wyso-
kości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 
pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.  
1a. (uchylony) 
1b. Do poboru zaliczek, o których mowa w ust. 1, przepis art. 32 ust. 1f stosuje się odpowiednio. 


