AgroFakt.pl
Najświeższe wiadomości dla rolnika : dotacje, zmiany w prawie, porady i testy maszyn.
Kliknij i sprawdź, czym żyje polska wieś i polskie rolnictwo!
https://www.agrofakt.pl

KRUS rozliczy podatek dochodowy rolnika
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Zakończenie roku podatkowego 2020 zbliża się wielkimi krokami. W związku
z tym, KRUS przypomina, że jak co roku rozliczy podatek dochodowy rolnika.
Możliwość ta nie obejmuje jednak wszystkich emerytów i rencistów.
Podobnie jak w poprzednich latach Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zdecydowanej
większości przypadków rozliczy podatek dochodowy za emeryta/rencistę, a także za osobę
uprawnioną do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Są jednak wyjątki od tego ułatwienia.

KRUS rozliczy podatek dochodowy przesyłając formularz PIT-40A
KRUS potwierdzi dokonanie rozliczenia przekazując rolnikom formularz PIT – 40A, czyli roczne
obliczenie podatku przez organ rentowy. Nastąpi to w terminie do 1 marca 2021 r. Osoba, która go
otrzyma nie będzie musiała już składać w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.
KRUS rozliczy podatek dochodowy rolnika, ale nie wszyscy mogą skorzystać z tej możliwości.

Rozliczenie podatku dochodowego nie zawsze jest możliwe
Istnieje siedem przypadków, kiedy KRUS nie podejmie się rozliczenia podatku dochodowego
emeryta/rencisty/osoby uprawnionej do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego za 2020 r.
Brak możliwości rozliczenia występuje wtedy gdy:
1. w ciągu 2020 r. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie
jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
2. realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
3. obniżono 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 2020 r.),
4. nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania,
5. przed końcem roku podatkowego tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. emeryt/rencista złożył
wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
6. suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę obliczonego podatku,
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7. nastąpiło wstrzymanie wypłaty emerytury/renty po zamknięciu roku podatkowego, przez co
nie było możliwości rozliczenia niedopłaty podatku.
Jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z przedstawionych sytuacji, to wtedy KRUS przekaże rolnikowi
formularz PIT-11A – Informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy
2020. Wówczas wtedy osoba powinna złożyć zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) do
dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski o nieobliczanie podatku dochodowego tylko do końca roku
KRUS przypomina jednocześnie, że rolnicy, którzy nie chcą, aby Kasa obliczyła za nich podatek
dochodowy muszą złożyć wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku dochodowego.
Ostateczny termin na jego złożenie mija 31 grudnia br. Na podstawie art. 34 ust. 7 pkt 5 ustawy
z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426
z późn. zm.).
Więcej szczegółowych informacji o rozliczeniu podatku dochodowego można znaleźć na stronie
KRUS.
O podatku dochodowym wspominaliśmy również w artykule – Porada prawna: Rolnik a podatek
dochodowy
Źródło: KRUS
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