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Objaśnienia Ministerstwa 
Finansów odnośnie „PIT 0” dla 
podatników do 26 roku życia 

W dniu 14 kwietnia 2020 r. 
Ministerstwo Finansów wydało 
objaśnienia podatkowe, mające na 
celu wyjaśnienie powstałych 
dotychczas wątpliwości  w zakresie 
rozliczania zwolnienia  
z opodatkowania (niektórych) 
przychodów osób fizycznych, które 
nie ukończyły 26 roku życia, czyli tzw. 
zerowy PIT dla młodych (dalej: PIT 0”). 
PIT 0 polega na zwolnieniu od 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych przychodów ze stosunku 
pracy i stosunków pokrewnych oraz z 
osobiście wykonywanej działalności na 
podstawie umowy zlecenia, 
otrzymanych przez podatnika do 
ukończenia 26. roku życia, do 
wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty 85 528 zł. 

Rozstrzygnięte w treści objaśnień 
wątpliwości dotyczące PIT 0 to m .in: 

• prawidłowe określenie dnia 
utraty prawa do ulgi w 
stosunku do dnia 
otrzymanego przychodu; 

• doprecyzowanie źródeł 
przychodów objętych ulgą,  
w tym uwzględnienie 
świadczeń wypłacanych 
przez ZUS; 

• prawidłowe rozpoznanie 
limitu 85 528 zł dochodów w 
roku podatkowym, z 
uwzględnieniem sytuacji gdy 
podatnik otrzymuje 
przychody z różnych źródeł 
przychodu w danym roku; 

• PIT 0 a rozliczenie roczne 
wspólnie z małżonkiem; 

 

 

• wpływ miejsca położenia źródła 
przychodów na możliwość 
stosowania PIT 0; 

• koszty pracownicze a PIT 0,  
w tym wpływ PIT 0 na 
podwyższone koszty uzyskania  
przychodu (np. z tytułu praw 
autorskich i praw pokrewnych); 

• wpływ PIT 0 na odliczenie 
składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz ubezpieczenie 
zdrowotne; 

• wpływ PIT 0 na obowiązki 
płatnika podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 

Objaśnienia podatkowe dotyczące 
wykorzystywania samochodu 
osobowego w działalności 
gospodarczej  

Z kolei w dniu 9 kwietnia 2020 r. 
Ministerstwo Finansów opublikowało  
objaśnienia dotyczące zmian w zakresie 
wykorzystywania samochodów 
osobowych w działalności gospodarczej, 
które zostały wprowadzone do przepisów 
o podatkach dochodowych na mocy 
ustawy z dnia 23 października 2018 r.  
o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych  
oraz niektórych innych ustaw. 

Rozstrzygnięte w treści objaśnień 
wątpliwości dotyczące rozliczania 
wydatków poniesionych na samochody 
osobowe w działalności gospodarczej to 
m.in.: 

• doprecyzowanie 
problematycznych zagadnień 
związanych z przepisami 
przejściowymi, ze szczególnym 
uwzględnieniem umów 
leasingu, dzierżawy oraz 
umów o podobnym 
charakterze; 

 

• właściwe stosowanie przepisów 
przejściowych w odniesieniu  
do podatników ze skróconym 
bądź przesuniętym rokiem 
podatkowym; 

• odpowiednie stosowanie 
podwyższonych limitów:  
odpisów z tytułu zużycia 
samochodu osobowego  
oraz kosztów ubezpieczenia 
samochodu osobowego; 

• wyłączenie limitu dla 
podatników, których 
przedmiotem działalności jest 
oddawanie samochodów  
osobowych w odpłatne 
używanie; 

• odpowiednie ustalenie kosztów 
uzyskania przychodu  
przy sprzedaży samochodu w 
myśl znowelizowanych 
przepisów; 

• problematyka rozliczania składek 
na ubezpieczenia pojazdów  
w związku z nałożonym limitem 
150 000 zł; 

• właściwe rozliczanie umów 
leasingu, dzierżawy oraz umów  
o podobnych charakterze w 
świetle znowelizowanych 
przepisów; 

• problematyka rozróżnienia 
samochodu używanego 
wyłącznie dla celów działalności 
gospodarczej podatnika od 
samochodu używanego dla 
celów „mieszanych”; 

Dlaczego objaśnienia podatkowe są 
istotne dla podatników?  

W tym miejscu należy wskazać,  
że interpretacja przepisów prawa 
podatkowego zgodnie z treścią objaśnień 
pozwoli uniknąć podatnikom ryzyka 
podatkowego związanego z 
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rozliczaniem określonych zdarzeń 
gospodarczych.   

W opisanych powyżej przypadkach - 
rozliczania wynagrodzeń dla osób 
fizycznych objętych PIT-0 oraz 
wydatków związanych  
z używaniem samochodów 
osobowych  
w działalności gospodarczej. W tym 
miejscu warto również zwrócić uwagę 
na to, czy  dokonane wcześniej 
rozliczenia zostały zrealizowane w 
sposób zbieżny z treścią powyższych 
objaśnień. 

Podatek u źródła znów zostanie 
odroczony? 

Z dniem 23 kwietnia 2020 r. zostały 
opublikowane projekty dwóch 
rozporządzeń Ministra Finansów, 
dotyczące obowiązków płatników  
w zakresie poboru podatku u źródła. 
Projekty przewidują kolejne 
odroczenie o pół roku (tj. do dnia 31 
grudnia 2020 r.) stosowania nowego 
mechanizmu poboru podatku u źródła 
dla płatników podatku dochodowego 
od osób prawnych oraz od osób 
fizycznych. 

Z treści projektów rozporządzeń 
wynika,  
iż do dnia 31 grudnia 2020 r. 
przesunięty zostanie obowiązek 
poboru podatku według stawki 
podstawowej przez płatnika w sytuacji 
przekroczenia w roku podatkowym 
kwoty 2 mln zł płatności 
podlegających WHT, dokonywanych  
na rzecz jednego podatnika. Należy 
jednakowoż pamiętać, że ewentualne 
zawieszenie stosowania nowego 
mechanizmu poboru podatku u 
źródła,  
nie zwalnia płatników z obowiązku 
dochowania należytej staranności  
dla potrzeb weryfikacji, czy wystąpiły 
przesłanki do zastosowania obniżonej 
stawki podatku bądź zastosowania 
zwolnienia na podstawie UPO  
lub przepisów ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Niniejszy alert nie stanowi porady podatkowej, 
 a jedynie wskazanie informacji na temat  
wybranych nadchodzących zmian w zakresie  
cen transferowych. 
 
Dział prawno-podatkowy UHY ECA jest w stanie 
wesprzeć Państwa poprzez szczegółowe 
omówienie wspomnianych zmian i określenia 
ich wpływu na Państwa działalność. 
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