Zerowy PIT dla młodych pracowników
Od 1.08.2019 r. obowiązuje zerowy PIT dla młodych, który pozwoli na
znaczne oszczędności podatkowe. Nowe zwolnienie dotyczy osób do
ukończenia 26. roku życia. Natomiast począwszy od 26. urodzin
podatek będzie już musiał być płacony.
Zwolnienie dotyczy wyłącznie przychodów ze stosunku pracy oraz
umów zlecenia. NIE dotyczy umów o dzieło.
Obowiązuje limit kwotowy przychodu takiego młodego pracownika w
wysokości 85 528 zł w 2020 roku. W roku 2019 limit wynosi 35 636,67
zł.
Aby skorzystać ze zwolnienia w 2019 r., konieczne jest złożenie
przez osobę poniżej 26 lat oświadczenia o zamiarze korzystania ze
zwolnienia (str. 2).
Począwszy od 2020 r. zwolnienie stosować się będzie automatycznie,
bez konieczności składania oświadczenia. .

Prosimy o przekazanie tej informacji swoim młodym pracownikom, lub
skorzystanie z tej informacji w momencie zatrudnienia takiej osoby w
przyszłości.
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..........., dnia .31.07.2019
Imię i adres pracownika/zleceniobiorcy:

Oświadczenie
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394), niniejszym oświadczam, że uzyskane
przeze mnie w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
przychody:
1) ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
spółdzielczego stosunku pracy,
2) z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z
2108 r. poz. 1509 z późn. zm.),
- będą w całości zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu
obowiązującym od dnia 1 sierpnia 2019 r.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnianie
tego zwolnienia od podatku przy obliczaniu przez płatnika zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych za poszczególne miesiące 2019 r.
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