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PIT „0” dla młodych – ABC dla pracodawców 
 
1 sierpnia 2019 roku weszła w życie ustawa o tzw. zerowym PIT dla młodych – czyli osób do 26 r. ż. 
zatrudnionych głownie na etatach lub umowach zleceniach. Ci z nich, którzy już od tego miesiąca 
chcą skorzystać z preferencji podatkowych, powinni złożyć oświadczenie do pracodawcy. 
 
W dniu 24 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę zwalniającą z dniem 1 sierpnia br. z podatku 
dochodowego część pracowników do 26 roku życia. Tzw. zerowym PIT-em dla młodych objęto 
następujące przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego 
stosunku pracy oraz umów zleceń. Dla wspomnianych przychodów przyjęto nieprzekraczalny próg 
kwotowy w roku podatkowym w wysokości 85 528 zł. Na bieżący rok ustalono go proporcjonalnie na 
kwotę 35 636,67 zł. Jeśli podatnik przekroczy założony limit, nadwyżka przychodów ponad 
wspomniane kwoty limitów będzie podlegała opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu 
skali podatkowej (przy uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencji przewidzianych 
dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci). 
 
Ekspresowe tempo prac nad PIT „0” dla młodych 
Przypominamy: zerowy PIT dla młodych został ogłoszony przez prezesa PIS podczas konwencji 
programowej tej partii 23 lutego br. w ramach „Piątki Kaczyńskiego”. 4 lipca 2019 r. ustawa 
wprowadzającą „zerowy PIT dla młodych” została uchwalona przez Sejm. 24 lipca br. ustawę podpisał 
Prezydent. 26 lipca br. nowy akt prawny został opublikowany w Dzienniku Ustaw. 
Choć z pewnością tempo wprowadzania ustawy o tzw. „0” PIT dla młodych cieszy uprzywilejowaną 
grupę podatników, znacznie mniej entuzjazmu wzbudza choćby u pracodawców czy dostawców 
rozwiązań IT. Ci pierwsi mieli bowiem znów zaledwie kilka dni na przygotowanie się do zmian (vide 
dzień wolny w listopadzie zeszłego roku). Drudzy – również niewiele czasu na dostosowanie systemów 
płacowych do nowych zasad naliczania podatku. Jeśli nie zdążyli z poprawkami, cała obsługa wypłat w 
firmach pracujących na ich oprogramowaniu musi odbywać się ręcznie. 
 
Jeśli masz wątpliwości odnośnie nowo wprowadzonej preferencji w PIT dla podatników do 26 r. ż. 
koniecznie przeczytaj tekst pt.: 10 pytań o zerowy PIT dla młodych >> 
 
PIT dla młodych w 2019 inaczej niż w 2020 
W okresie od sierpnia br. do końca grudnia br. zwolnienie z opodatkowania będzie wymagało 
pisemnego oświadczenia zainteresowanych, uprawnionych podatników. Od stycznia 2020 roku modus 
operandi ulegnie odwróceniu – wówczas zwolnienie podatkowe będzie przyznawane 
uprzywilejowanym pracownikom automatyczne, natomiast oświadczenie będzie wymagane, gdy 
uprawniony pracownik lub zleceniobiorca będzie chciał, żeby jego dochody podlegały opodatkowaniu. 
 
Wątpliwości rozliczeniowe 
Część podatników ma wątpliwości, czy umowy zawarte przed 1 sierpnia br., co do których strony 
umówiły się na wypłatę wynagrodzenia po tej dacie, są objęte preferencją „0” PIT dla młodych. Z 
odpowiedzią przychodzi sam ustawodawca – kluczowym sformułowaniem jest bowiem „przychód 
otrzymany lub postawiony do dyspozycji, od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów”. 
Oznacza to, że niezależnie od terminu zawarcia umowy, pracodawcy będą musieli zastosować nowe 
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przepisy wobec wszystkich wypłat realizowanych od 1 sierpnia, w przypadku uprzywilejowanych 
pracowników, którzy złożyli wymagane prawem oświadczenie. 
 
Wzór oświadczenia do pobrania tutaj. 
 
Co, jeśli pracownik nie złoży oświadczenia? 
Jeżeli osoba uprawniona do zwolnienia podatkowego nie złoży oświadczenia lub złoży je z 
opóźnieniem, wówczas podatek potrącony z wynagrodzenia otrzymanego od sierpnia do grudnia 2019 
r. będzie można uwzględnić w zeznaniu rocznym (PIT-37), przy rozliczeniu za pośrednictwem systemu 
e-PIT na wstępnie przygotowanym zeznaniu podatkowym (więcej na 
https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/). Dany podatnik będzie mógł wówczas uzyskać zwrot 
nadpłaconego podatku z tytułu ulgi za pośrednictwem urzędu skarbowego. 
UWAGA! Zwolnienie podatkowe obejmuje przychody osiągnięte przez osoby do 26-go roku życia – 
podczas rozliczeń bierze się pod uwagę dokładna datę urodzin, a nie miesiąc czy rok. Oznacza to, że po 
osiągnięciu tego wieku podatek będzie naliczany i pobierany wg skali podatkowej, bez preferencji 
podatkowej w PIT „0” dla młodych! 
 
Młodzi z „0” PIT równi wobec prawa? 
Część ekspertów podnosi, że ograniczenie preferencji podatkowych w PIT dla młodych do określonej 
grupy podatników w zależności od rodzaju zatrudnienia jest krzywdzące dla osób nieobjętych ulgą i 
może godzić w konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Chodzi tu zwłaszcza o osoby do 26 r.ż. 
pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne. Tego typu świadczenia 
są bowiem opodatkowane wg normalnej skali, jako przychody z innych źródeł niż praca (tak jak np.: 
zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stypendia, alimenty czy świadczenia otrzymane z tyt. 
umowy o pomocy przy zbiorach). Z drugiej strony część osób uprawnionych do „zerowego PIT dla 
młodych” znajduje się w bardzo dobrej sytuacji materialnej – zwłaszcza absolwenci prestiżowych 
uczelni czy założyciele dochodowych start-upów. Wprowadzając ograniczenia w ustawie do wybranej 
grupy młodych ustawodawca chciał uniknąć nadużyć, ale czy czasem nie wylał dziecka z kąpielą? 
Pozostaje mieć nadzieję, że ustawa o „0” PIT dla młodych przyniesie zakładane przez ustawodawcę 
skutki, tj. że zwiększy podaż pracowników na rynku pracy oraz (zgodnie z nadzieją wyrażoną przez 
premiera Morawieckiego), że pozwoli „ściągnąć” do Polski rzesze młodych ludzi zainteresowanych 
zatrudnieniem na rodzimym rynku. 
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