
PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH

PIT-2 dla dochodów osiągniętych od 01.01.2023

1. OŚWIADCZENIE PODATNIKA SKŁADANE PŁATNIKOWI  W SPRAWIE ZWOLNIEŃ, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 21 UST. 1 PKT 152-154 USTAWY

★ art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (ulga dla pracujących seniorów)

Ulga dla pracujących seniorów - art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT

Najważniejsze zasady:

● Pracujący seniorzy, którzy czasowo rezygnują z pobierania emerytury, będą zwolnieni z PIT do

ok. 85,5 tys. zł.

● Dodatkowo ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku

w wysokości 30 tys. zł.

● Ulga dotyczy kobiet w wieku powyżej 60. lat i mężczyzn powyżej 65.

Na czym polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów

podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni

zawodowo.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi mogą korzystać:

● kobiety powyżej 60. roku życia,

● mężczyźni powyżej 65. roku życia,

● jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

● emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
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● emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,

● emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,

● świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby

mundurowej,

● uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

● z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy

stosunek pracy),

● z umów zlecenia zawartych z firmą,

● z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19 proc.

● podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów

ewidencjonowanych, pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów

ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

● z zasiłku macierzyńskiego.
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