Terminy przekazywania PIT za 2019 r.
W związku z zakończonym rokiem podatkowym 2019 r. organy rentowe są
obowiązane sporządzić i przekazać roczne obliczenie podatku według ustalonego wzoru
(tj. PIT-40A) podatnikom uzyskującym dochód z emerytur i rent, rent socjalnych, świadczeń
przedemerytalnych (…) oraz właściwym urzędom skarbowym.
Gdy organ rentowy nie dokonuje rocznego obliczenia podatku, zobowiązany jest sporządzić
i przekazać inną informację o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-11).
Informujemy, że takie dane zostaną przesłane drogą elektroniczną do urzędów skarbowych
do końca stycznia 2020 r.
Natomiast formularze PIT do świadczeniobiorców będą przekazane tak jak dotychczas, to jest
do 29 lutego 2020 r.
Kasa nie rozliczy podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2019 r. m.in., gdy:
1) w ciągu 2019 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS,
a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
2) realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd
skarbowy,
3) obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze
złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu
dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie
wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt/rencista wycofał
w 2019 r.),
4) nie pobierała zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów
o unikaniu podwójnego opodatkowania,
5) przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. emeryt lub rencista
złożył wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
6) z uwagi na wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego
nie mogła rozliczyć nadpłaty/niedopłaty podatku.
Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, Kasa przekaże emerytowi lub
renciście formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za
rok podatkowy 2019. Emeryt lub rencista, który otrzyma PIT-11A powinien sam złożyć
zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym
(w formie papierowej lub drogą elektroniczną), bądź dokonać akceptacji zeznania
udostępnionego na Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, aby
zeznanie takie złożone lub zaakceptowane zostało w nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia 2020 roku.
W przypadku emeryta lub rencisty, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym
obliczeniu podatku lub informacji uzyskanej z KRUS nie uzyskał innych dochodów
podlegających opodatkowaniu, niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego
zeznania przed upływem dnia 30 kwietnia 2020 r. oznacza złożenie udostępnionego zeznania
w ostatnim dniu tego terminu (tzw. automatyczna akceptacja).

Ponadto Kasa informuje, że każdy emeryt lub rencista, który chce skorzystać z ulg
podatkowych bądź z rozliczenia podatku razem z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku
osób samotnych), mimo obliczenia podatku przez Kasę – również sam składa zeznanie
podatkowe (PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem
Portalu podatkowego w ww. terminie. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić kwoty
wykazane w PIT-11A lub PIT-40A.
Podstawa prawna: art. 34 ust. 7 - 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 z późn. zm.)
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