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Oświadczenie 

w sprawie stosowania przez płatnika zwolnienia od podatku dochodowego do 

przychodów podatnika będącego rodzicem/opiekunem prawnym lub sprawującego 

funkcję rodziny zastępczej w stosunku do co najmniej czworga dzieci*) 
dotyczy roku podatkowego 2022 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki do zwolnienia z podatku wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 

153 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu 

obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. W związku z tym składam wniosek do płatnika: Uniwersytetu 

Jagiellońskiego - Collegium Medicum o uwzględnianie tego zwolnienia przy obliczeniu i 

odprowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  

 

Zwolnienie powyższe proszę uwzględniać w odniesieniu do następujących przychodów: 

• ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, 

• z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz tego, że 

niniejsza klauzula zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń. 

 

Zobowiązuję się do poinformowania płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego wynikającego 

z niniejszego oświadczenia, mającej wpływ na wysokość pobieranej zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych.  

 

 
 

…………………………………… 
(podpis pracownika) 

 

 

 

 

*) Podstawa prawna - art. 32 ust. 1g w związku z art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym 

od 1 stycznia 2022 r. 

 



  
 

  

Art. 32 ust. 1g. Płatnik przy poborze zaliczki na podatek uwzględnia zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152-154, 
jeżeli podatnik złoży płatnikowi sporządzone na piśmie oświadczenie, że spełnia warunki do stosowania tych zwolnień. W 
oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152, podatnik 
wskazuje również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika. Płatnik stosuje zwolnienie najpóźniej od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej niż do upływu terminu wskazanego przez 
podatnika. Jeżeli podatnik powiadomi płatnika o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia, płatnik nie uwzględnia 
zwolnienia najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał powiadomienie. 
Art. 32 ust. 1h. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1g, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. 
Art. 21 ust. 1 pkt 153:  
Wolne od podatku dochodowego są: (..) przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 
528 zł, osiągnięte:  
a)  ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, 
b)  z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, 
c)  z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 

30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych  - który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea 
ust. 1 pkt 2, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub 
sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku 
pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny 
zastępczej, z zastrzeżeniem ust. 39 i 44-48; 

39. Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 nie uwzględnia się 
przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku 
dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.  
44. Suma przychodów zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 pkt 148 i 152-154 nie może w roku podatkowym 
przekroczyć kwoty 85 528 zł. 
45. Przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, 
na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów 
o świadczeniach rodzinnych.  
46. Podatnik korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, składa w terminie określonym w art. 45 ust. 1 
informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów 
- imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.  
47. Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody 
niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 153, w szczególności:  
1) odpis aktu urodzenia dziecka;  
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;  
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;  
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.  
48. Podatnik jest zwolniony z obowiązku złożenia informacji, o której mowa w ust. 46, jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym, 
w którym dokonał odliczenia, o którym mowa w art. 27f, oświadczył, że równocześnie skorzystał ze zwolnienia określonego w 
ust. 1 pkt 153 i prawo do zastosowania tego zwolnienia i tego odliczenia przysługiwało w stosunku do tych samych dzieci.  
 
 
Ulga przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym lub sprawującym funkcję rodziny zastępczej, co najmniej czworga dzieci 
osiągającym przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł z tytułu:  

• stosunku pracy,  

• umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8,  

• pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c 
albo art. 30ca (skala podatkowa, podatek liniowy) albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych,  

• stosunku służbowego,  

• spółdzielczego stosunku pracy,  

• pracy nakładczej.  
 
 


