
PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

PIT-2 dla dochodów osiągniętych od 01.01.2023

1. Rozliczenie z małżonkiem

Warunki

Związek małżeński został zawarty w trakcie roku lub wcześniej i trwa nadal

Pomiędzy małżonkami  istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa albo  od dnia zawarcia
związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy związek małżeński został
zawarty w trakcie roku podatkowego

Małżonkowie są polskimi rezydentami

Małżonek nie opodatkowuje swoich przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (wyjątek najem
prywatny) i/lub dochodów podatkiem liniowym

Po spełnieniu warunków wniosek, o wspólne rozliczenie może być wyrażony przez jednego z małżonków w składanym zeznaniu podatkowym za dany rok.

2. Preferencyjne opodatkowanie dochodów jako osoba samotnie wychowująca

dziecko

Dla kogo ulga:

dla jednego rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, będącego panną,

kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono

separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw

rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym

samotnie wychowuje dzieci:

1) małoletnie,

2) pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub

rentę socjalną,

3) pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się.
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Ulga nie ma zastosowania:

● jeżeli dziecko pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, uzyskało w roku

podatkowym przychody/dochody: w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty

renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego tj. kwoty…………………. w

2022 roku była to kwota: 16 061,28 zł ( Do dochodów tych zaliczane muszą być wszystkie

kwoty opodatkowane według skali, z wyjątkiem renty rodzinnej, z tytułu kapitałów pieniężnych

(tzw. dochody z giełdy), przychody zwolnione z opodatkowania (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt

148 - ulga do 26 r.ż. i 152 ustawy o PIT - ulga z tytułu powrotu do kraju ).

● do osoby, która wychowuje wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym co

najmniej jedno dziecko, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku

z którą obydwojgu rodzicom zostało ustalone świadczenie wychowawcze.

● w przypadku gdy, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko opodatkowuje swoje

dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga dla osób fizycznych, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca

zamieszkania, podlegających obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów)

osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy) -

samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci (jak wyżej) jeżeli osoby te spełniają

łącznie następujące warunki:

1) mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

2) osiągnęły podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychody w wysokości

stanowiącej co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym;

3) udokumentowały certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.
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