
Czy płatnik koryguje PIT-11, jeżeli pracownik ma prawo do wyższych kosztów niż 

zastosowane przez płatnika przy poborze zaliczek na podatek? 

Płatnik nie koryguje informacji PIT-11, gdy podatnik ma prawo do wyższych kosztów niż 

faktycznie zastosowane przez płatnika. W PIT-11 płatnik wykazuje bowiem koszty faktycznie 

zastosowane przy obliczaniu zaliczek. Przysługujące koszty (wyższe niż zastosowane przez 

płatnika) podatnik rozliczy samodzielnie w zeznaniu rocznym. Potwierdzają to organy 

podatkowe. Przykładowo – w interpretacji indywidualnej z 4 sierpnia 2014 r., sygn. 

ITPB2/415-496a/14/MU, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: 

MF (...) Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny 

stwierdzić należy, iż w przypadku osiągania przez Wnioskodawcę przychodów z dwóch 

odrębnych stosunków pracy nawiązanych z tym samym pracodawcą, w sytuacji gdy 

pracodawca nie stosuje wobec Wnioskodawcy kosztów uzyskania przychodu od każdego 

stosunku pracy, w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych, to Wnioskodawca ma prawo w składanym za rok podatkowy zeznaniu 

uwzględnić koszty we właściwej wysokości, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 22 ust. 2 

pkt 2 ustawy. 

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 31 

października 2008 r., sygn. IPPB2/415-1147/08-2/MK, stwierdził, że: 

MF W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w ciągu roku podatkowego, pracodawca przy 

wypłatach honorariów autorskich sukcesywnie nie będzie uwzględniał kosztów uzyskania 

przychodów w wysokości 50 proc. przychodów, co znajdzie odzwierciedlenie w sporządzanej 

po zakończeniu roku informacji podatkowej PIT-11. Niemniej nie ma przeszkód prawnych, 

aby wnioskodawca uwzględnił w zeznaniu rocznym przysługujące mu koszty uzyskania 

przychodu, w sytuacji gdy płatnik dokonał poboru zaliczki na podatek dochodowy z 

pominięciem uwzględnienia normy 50 proc. kosztów uzyskania przychodów i koszty te nie 

zostały wykazane w informacji podatkowej PIT-11 o wysokości dochodu. Informacja o 

wysokości dochodu służy określeniu wysokości pobranych zaliczek na podatek i nie może 

przesądzać o przysługujących podatnikowi, bądź nie, kosztach uzyskania przychodu. Podatek 

pobrany przez płatnika ma charakter zaliczek na podatek, zaś właściwe rozliczenie z dochodu 

uzyskanego w danym roku podatkowym polega na złożeniu zeznania rocznego. 

 


