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III.�RAPORT�MONITORA�KSIĘGOWEGO

1 �Zerowy�PIT�dla�młodych�–�warunki�
stosowania�i�rozliczania�nowej�ulgi

1 sierpnia 2019 r. do przepisów updof zostało dodane nowe zwolnienie dla 
przychodów osiąganych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia. 
Pracodawcy po raz pierwszy uwzględnią nową ulgę już przy wypłacie wyna-
grodzeń w sierpniu, pod warunkiem że otrzymają stosowny wniosek pracowni-
ka o zastosowanie zwolnienia. Aby ułatwić pracodawcom rozliczenie przycho-
du osób korzystających z nowego zwolnienia z PIT, szczegółowo omawiamy 
zakres zwolnienia oraz zasady jego stosowania przy pobieraniu zaliczek na 
podatek dochodowy w 2019 i 2020 r.

1.�Zerowy�PIT�dla�młodych�–�zasady�ogólne
Nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończe-
nia 26. roku życia określa dodany 1 sierpnia 2019 r. art. 21 ust. 1 pkt 148 updof. Z przepisu 
tego wynika, że zwolnienie to ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są następujące 
warunki:

■■ uzyskany przychód jest przychodem z pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej 
lub spółdzielczego stosunku pracy lub przychodem ze zlecenia,

■■ ww. przychód został uzyskany do dnia ukończenia przez podatnika 26. roku życia,
■■ nie został przekroczony limit zwolnienia, czyli 85 528 zł w roku podatkowym (z wyjąt-

kiem 2019 r., w którym limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł).
Omawiane zwolnienie nie obejmuje wszystkich rodzajów przychodów podlegających 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obejmuje ono wyłącznie 
przychody z pracy oraz ze zleceń (zob. tabelę). Inne przychody (np. przychody z pozarol-
niczej działalności gospodarczej czy przychody z umów o dzieło) ze zwolnienia tego nie 
korzystają.

Tabela.�Przychody�objęte�zwolnieniem,�o�którym�mowa�w�art.�21�ust.�1�pkt�148�updof

Lp. Kategoria przychodów Przychody wchodzące w skład kategorii przychodów

1 2 3

1. przychody z pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, stosunku pracy na-
kładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy

2. przychody ze zleceń przychody z umów-zleceń, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, a więc 
przychody z umów-zleceń, które:
■ są uzyskiwane wyłącznie od:
   –  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej 

i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej 
osobowości prawnej,
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