
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 152 ustawy (ulga na powrót) - str. 1

★ art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy (ulga dla rodzin 4+) - pobierz mini ebook PIT-2 CZ. G

Ulga dla rodzin 4+

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

Ulga na powrót - art. 21 ust. 1 pkt 152 Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym

od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT)

1. Skrót najważniejszych kwestii - str. 2

2. Na czym polega - str. 2

3. Kto może skorzystać- str. 3

4. Jak skorzystać - str. 4

5. Ulga w trakcie roku - str. 5

6. Analiza na przykładzie - ważna data zmiany miejsca zamieszkania - str. 6

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

152) przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł, osiągnięte:

a) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
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b) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,

c) z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art.
30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych,

d)*) z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

- w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to
miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego, z zastrzeżeniem ust. 39, 43 i 44;

Skrót najważniejszych kwestii:

Ulga ma zastosowanie od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

Polega na zwolnieniu od podatku PIT przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą

oraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skorzystają z niej osoby, które po 31 grudnia 2021 r. przeniosły miejsce zamieszkania do Polski.

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów

podlegających opodatkowaniu.

Na czym polega

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT:

● przychodów z pracy na etacie,

● przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą[3] oraz

● przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Ulga obejmuje przychody:

● do których ma zastosowanie:
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● skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,

● jednolita 5% albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub

● ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

● do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,

uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,

uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od

początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

Uwaga! Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla

rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528,00 zł.

W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem

dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż

wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano

poboru podatku.

Kto może skorzystać

Z ulgi może skorzystać osoba, która łącznie spełnia warunki:

● uzyskała przychody z wyżej wymienionych tytułów

● w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz

● nie miała miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:

● trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniła miejsce

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
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● czas od początku roku, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniła miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

● posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska

państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru

Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub

miała miejsce zamieszkania:

● nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub

państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej,

Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach

Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub

● na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych

poprzedzających trzyletni okres, oraz

● posiada certyfikat rezydencji[9] lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów

podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz

● nie korzystała uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przypadku podatników,

którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie

przychodów podlegających opodatkowaniu.

Z ulgi można skorzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym zostały uzyskane

przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku).
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Ulga w trakcie roku:

Jeśli podatnik spełnia warunki do ulgi i chce aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze

zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to musi złożyć płatnikowi na piśmie oświadczenie,

że spełnia warunki do ulgi. W oświadczeniu musi wskazać również rok rozpoczęcia i zakończenia

stosowania zwolnienia przez płatnika.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru . Musi jednak zawierać klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Analiza na przykładzie

Analiza przypadku na podstawie Interpretacji: z dnia 16 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji

Skarbowej 0115-KDIT2.4011.27.2022.1.ENB

1 września 2021 r. zmieniła Pani miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W

Polsce zamieszkuje Pani z dwójką dzieci. Uprzednio przez około 25 lat na stałe zamieszkiwała Pani na

terytorium Wielkiej Brytanii. W okresie zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii nie posiadała Pani dochodów

na terytorium RP. Od września 2021 r. pozostaje Pani zatrudniona na terytorium Polski na podstawie

umowy o pracę. Nie posiada Pani dochodów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada Pani

obywatelstwo polskie. Podlega Pani nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski.

Pytanie

Czy w latach podatkowych 2022-2025 może Pani korzystać z ulgi podatkowej, o której mowa w art. 21

ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulgi na powrót)?

Analiza:

Zwolnienie przedmiotowe o którym mowa w ww. art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od

osób fizycznych polega na zwolnieniu od podatku dochodowego niektórych przychodów osiągniętych w
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czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli

miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021.

Z treści wniosku wynika natomiast, że zmiana Pani miejsca zamieszkania nastąpiła w dniu 1 września

2021 r.

Oznacza to, że niezależnie od spełnienia pozostałych przesłanek nie przysługuje Pani prawo do

skorzystania w latach podatkowych 2022-2025 z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o

podatku dochodowym od osób fizycznych. W Pani przypadku zmiana miejsca zamieszkania nie nastąpiła

bowiem po dniu wskazanym w art. 53 ustawy zmieniającej, tj. po 31 grudnia 2021 r.
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