
NOTA AKTUALIZACYJNA

do ksi¹¿ki

Jaros³aw Zió³kowski, PIT. Komentarz do zmian – zwolnienie dla m³odych –

zmiana skali podatkowej – zmiana kosztów uzyskania przychodów – zmiana kwoty

wolnej od podatku

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalono ustawê o zmianie ustawy o szczególnych

rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaŸnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzyso-

wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).

Jedn¹ z preferencji zawartych w tej ustawie jest mo¿liwoœæ, by p³atnicy PIT

uiœcili zaliczkê na podatek pobran¹ w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca br.

Dotyczy to tych p³atników, którzy ponieœli negatywne konsekwencje ekonomiczne

z powodu COVID-19. Zaliczki, których termin p³atnoœci mo¿na w ten sposób

przesun¹æ, odnosz¹ siê do przychodów ze stosunku s³u¿bowego, stosunku pracy,

pracy nak³adczej lub spó³dzielczego stosunku pracy, od zasi³ków pieniê¿nych

z ubezpieczenia spo³ecznego, przychodów z umów zlecenia i o dzie³o w ramach

dzia³alnoœci wykonywanej osobiœcie oraz z tytu³u praw autorskich i praw po-

krewnych.

Ustawa zwiêksza limity zwolnieñ podatkowych dla:

– zapomóg, innych ni¿ z tytu³u urodzenia dziecka, wyp³acanych z funduszy

zak³adowej lub miêdzyzak³adowej organizacji zwi¹zkowej pracownikom na-

le¿¹cym do tej organizacji – w 2020 r. do 3000 z³;

– zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeñ losowych, klêsk

¿ywio³owych, d³ugotrwa³ej choroby lub œmierci (innych ni¿ z funduszu socjal-

nego, zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, z funduszy zwi¹zków za-

wodowych lub zgodnie z odrêbnymi przepisami wydanymi przez w³aœciwego

ministra) – w 2020 r. do 10 000 z³;

– otrzymanych przez pracownika w zwi¹zku z finansowaniem dzia³alnoœci socjal-

nej, o której mowa w przepisach o zak³adowym funduszu œwiadczeñ socjalnych,

rzeczowych œwiadczeñ oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie œwiadczeñ

pieniê¿nych, sfinansowanych w ca³oœci ze œrodków zak³adowego funduszu œwiad-
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czeñ socjalnych lub funduszy zwi¹zków zawodowych – w 2020 r. i 2021 r.

do 2000 z³;

– dop³at do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadz¹ce dzia-

³alnoœæ w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym

równie¿ po³¹czonego z nauk¹, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach

leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuñ-

czych, oraz przejazdów zwi¹zanych z tym wypoczynkiem i pobytem na lecze-

niu – dzieci i m³odzie¿y do lat 18 (innych ni¿ z funduszu socjalnego,

zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych oraz zgodnie z odrêbnymi prze-

pisami wydanymi przez w³aœciwego ministra) – w 2020 r. i 2021 r. do 3000 z³.

Ponadto wprowadzono zwolnienia dla otrzymanych lub postawionych do dys-

pozycji podatnika w 2020 r.:

– œwiadczeñ postojowych, przys³uguj¹cych m.in. zleceniobiorcom albo wyko-

nawcom dzie³a, jeœli w nastêpstwie wyst¹pienia COVID-19 dosz³o do przestoju

w prowadzeniu dzia³alnoœci, przez zleceniodawcê lub zamawiaj¹cego, z któ-

rymi zosta³a zawarta umowa cywilnoprawna;

– œwiadczeñ polegaj¹cych na zakwaterowaniu i wy¿ywieniu, które musi zapewniæ

pracodawca pracownikom w celu realizacji ich obowi¹zków pracowniczych,

jeœli dosz³o do zmiany systemu lub rozk³adu czasu pracy pracowników w spo-

sób niezbêdny dla zapewnienia ci¹g³oœci funkcjonowania przedsiêbiorstwa lub

polecenia pracownikom œwiadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w za-

kresie i wymiarze niezbêdnym dla zapewnienia ci¹g³oœci funkcjonowania przed-

siêbiorstwa.


