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3. Przychody zwolnione w zeznaniu rocznym



Zwolnienie dla seniora



Zwolnienie dla seniora

Art. 21 ust. 1 pkt. 154 Zwolnienie przychody ze stosunku służbowego, stosunku

pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o

których mowa w art. 13 pkt 8, oraz 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, otrzymane przez podatnika po

ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku

mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów

ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r.

o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia,

nie otrzymuje:

a)emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.



Zwolnienie dla seniora

Art. 21 ust. 1 pkt. 154

b) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o

zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i

2320),

c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa,

Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z

2020 r. poz. 723 i 2320),

d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794 i

1621),

e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072

oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236).”,

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.



Może zdarzyć się sytuacja, że stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu w trakcie miesiąca,

zatem pracownik za część miesiąca otrzyma wynagrodzenie za pracę, a za część miesiąca

emeryturę. Nasuwa się pytanie, czy pracownikowi przysługuje zwolnienie w danym

miesiącu. W Piśmie z dnia 22.04.2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0112-

KDIL2-1.4011.111.2022.2.KF zauważył, że „(…) warunek "nieotrzymywania emerytury"

jako warunek do zastosowania ww. zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na

moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty wynagrodzenia ze stosunku

pracy. W związku z powyższym, nie można zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że

powinni Państwo pobrać zaliczkę na podatek od wypłacanego wynagrodzenia w styczniu,

ponieważ pracownik za miesiąc styczeń otrzyma emeryturę. Jak wskazali bowiem

Państwo we wniosku, wypłata wynagrodzenia w styczniu 2022 r. nastąpiła 26 stycznia

2022 r., a więc przed rozwiązaniem stosunku pracy oraz, co równie istotne, przed

otrzymaniem przez pracownika świadczenia emerytalnego.



Dodatkowo w piśmie z dnia 10.06.2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0115-
KDIT2.4011.316.2022.1.HD zajął stanowisko w sprawie obaw podatników, czy będą oni
musieli zwracać nieopłacony podatek, w przypadku przejścia na emeryturę i tym samym
rezygnacji z pracy w trakcie roku. KIS uznał, że „Od stycznia 2022 r. spełnia Pani warunki
wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
do skorzystania z ulgi dla pracujących seniorów i korzysta Pani z tzw. PIT-0 dla seniora na
podstawie oświadczenia złożonego Pani płatnikowi. Ponadto, w bieżącym roku zamierza
Pani rozwiązać umowę o pracę i przejść na emeryturę - podjąć emeryturę zawieszoną. W
związku z tym będzie Pani przysługiwała odprawa emerytalna w wysokości 6-
miesięcznego wynagrodzenia brutto. Wobec powyższego, skoro w 2022 r. spełnia Pani
wymogi do zastosowania ulgi dla pracującego seniora, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt
154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ:- nabyła Pani
uprawnienia emerytalne,- jest Pani kobietą, która ma ukończony 60. rok życia,- uzyskuje
Pani przychody ze stosunku pracy i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym w
rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,- nie wskazała Pani, by
otrzymywała świadczenia wymienione w pkt a-f tego przepisu, to do kwoty przychodów w
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Pani przychody będą
zwolnione od opodatkowania. Odnosząc się zatem do Pani wątpliwości wyrażonych we
wniosku wskazać należy, że w sytuacji, gdy przez znaczą część roku skorzysta Pani z ulgi dla
pracującego seniora, a następnie przejdzie na opodatkowaną emeryturę, to nie straci Pani
prawa do tej ulgi i nie będzie Pani zobowiązana zapłacić podatku od kwoty, która została
zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych.”



Zwolnienie 4+



Zwolnienie 4+

Art. 21 ust. 1 pkt. 153 Zwolnienie przychody podatnika do wysokości

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

a)ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku

pracy,

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

–który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których

mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna

prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny

zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w

przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek

alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44–

48;



Zwolnienie 4+

Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153,

składa w terminie określonym w art. 45 ust. 1 informację, według

ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL,

a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty

urodzenia dzieci. [zeznanie roczne termin]

Podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia informacji, o której

mowa w ust. 46, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, w którym

dokonał odliczenia, o którym mowa w art. 27f, oświadczył, że

równocześnie skorzystał ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 153 i

prawo do zastosowania tego zwolnienia i tego odliczenia przysługiwało

w stosunku do tych samych dzieci.



Zwolnienie 4+

Art.32 ust. 1g i 1h

Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie jeżeli podatnik złoży

płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania

tych zwolnień.

Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w

którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez

podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego

wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia zwolnienia najpóźniej od

kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie.

Oświadczenie, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie

fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: "Jestem świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.



2.05.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-

2.4011.296.2022.1.MN

„Z wniosku nie wynika bowiem, aby w stosunku do co najmniej czworga dzieci

wykonywał Pan władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub sprawował

funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze

starostą lub też, jak w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący

obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. Wobec

powyższego, nie jest Pan uprawniony do skorzystania z ulgi 4+.” Zatem, przykładowo w

sytuacji, gdy 3 dzieci jest dziećmi biologicznymi, pozostają we wspólnym gospodarstwie

domowym i są na utrzymaniu a dziecko małżonka pochodzi z pierwszego związku, to w

takim wypadku łącznie mają 4 dzieci we wspólnym gospodarstwie domowym. Ojciec

dziecka ma ograniczoną władzę rodzicielską i w sposób faktyczny to podatnik z

małżonkiem sprawuje opiekę, troszczy się o wychowanie i utrzymanie całej 4 dzieci. Czy

ulga jest zatem należna małżonkom skoro sprawują opiekę faktyczną i dzieci pozostają

we wspólnym gospodarstwie domowym? Niestety odpowiedź jest przecząca.”

-



Zwolnienie na powrót



Zwolnienie na powrót
Art. 21 ust. 1 pkt. 152 Zwolnienie

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,

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;

Jeżeli podatnik będzie korzystał z ulgi do 26 roku życia oraz ulgi na powrót to łączne

wykorzystanie ulg nie może przekraczać 85 528,00 złotych.



Zwolnienie na powrót

Warunki art.21 ust. 43:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 152, przysługuje pod
warunkiem, że:
1)w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu oraz
2)podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
a)trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym
zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz
b)okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w
którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz



3) podatnik:
a) 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
b) miał miejsce zamieszkania:–
nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, 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 okres, o którym mowa w pkt 2, oraz
4) posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce
zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa
do tego zwolnienia, oraz
5) nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku
podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.



Zwolnienie to przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy zmienili miejsce
zamieszkania na Polskę po 31.12.2021 roku. Potwierdza to w piśmie z dnia
28.04.2022 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-
KDIP2-1.4011.206.2022.2.PD „(…)przepisy zostały wprowadzone z dniem 1
stycznia 2022 r. przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret 13 ustawy z dnia 29 października
2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z
2021 r. poz. 2105 z późn. zm.). Ponadto, z art. 53 ww. ustawy zmieniającej
wynika, że:
zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy zmienianej w art. 1,
ma zastosowanie do podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

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 czterech kolejno po sobie
następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce
zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.
Z treści wniosku wynika natomiast, że zmiana Pani miejsca zamieszkania
nastąpiła w październiku 2021 r., gdyż wtedy przeniosła się Pani do Polski i
podjęła Pani pracę na okres próbny i uzyskała tymczasowy adres zamieszkania.
W związku z wykonywaną pracą na podstawie umowy o pracę została Pani
zarejestrowana w polskim systemie ubezpieczeń.”
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