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Przypomnienie o terminie rozliczenia podatku dochodowego za
2016 rok
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że 2 maja
2017 r. upływa ustawowy termin składania zeznań podatkowych
o wysokości dochodu osiągniętego w 2016 r. z tytułu pobierania
emerytur i rent rolniczych (formularz PIT-36 lub PIT-37).
W zdecydowanej większości przypadków, tj. za ok. 1.128,3 tys.
emerytów i rencistów, Kasa rozliczyła podatek i przekazała tym
świadczeniobiorcom formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku
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od pobieranych w 2016 r. emerytur i rent.
Emeryt/rencista, który otrzymał formularz PIT-40A i poza emeryturą lub
rentą wypłacaną z Kasy w 2016 r. nie osiągał innego przychodu
podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego
przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym
dodatkowego zeznania podatkowego.
Natomiast emeryt/rencista, który otrzymał z Kasy formularz PIT-11A
- informację o dochodach uzyskanych z tytułu emerytur i rent w 2016
r., jest zobowiązany sam złożyć zeznanie podatkowe (na formularzu
PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym (bądź drogą
elektroniczną) - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2017 r.
Ponadto Kasa wyjaśnia, że emeryt/rencista, który został rozliczony
przez Kasę i otrzymał PIT-40A, ale chce skorzystać z ulg podatkowych
lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem bądź dzieckiem (w przypadku
osób samotnych), może sam złożyć zeznanie podatkowe (formularz
PIT-36 lub PIT-37), w wyżej podanym terminie. W zeznaniu tym należy
uwzględnić przychód osiągnięty w 2016 r. z tytułu pobierania
świadczeń emerytalno-rentowych.
Zeznanie podatkowe lub oświadczenie na druku PIT-OP składa również
emeryt/rencista, który zdecyduje się na przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.
Więcej informacji w komunikacie Kasy z dnia 18 stycznia 2017 r.
Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016 r.
oraz
na
stronie
internetowej
Ministerstwa
Finansów
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
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emerytalno-rentowych
18 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r.
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715),
która ma na celu uwzględnienie wskazówek zawartych w wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11,
Dz. U. poz. 251).
W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność art. 114
ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z Konstytucją; przepis ten
pozwalał organowi rentowemu zmniejszyć wysokość emerytury lub
renty, a nawet pozbawić tego świadczenia, jeżeli po uprawomocnieniu
się decyzji okazywało się, że przedłożone dowody nie dawały podstaw
do ustalenia prawa do świadczenia lub jego wysokości.
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. wprowadza, na wzór art. 145 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
katalog sytuacji, w których możliwe jest wzruszenie prawomocnych
decyzji organu rentowego ustalających prawo do świadczeń lub ich
wysokość. Ponadto, wprowadza cezurę czasową, ograniczającą
możliwość wzruszenia ww. decyzji (obecnie decyzje mogą być
wzruszone przez organ rentowy w każdym czasie).
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. ma zastosowanie do prawomocnych
decyzji wydanych w sprawie rolniczych świadczeń emerytalnorentowych. Zgodnie z ww. ustawą Kasa, na wniosek osoby
zainteresowanej lub z urzędu, będzie mogła uchylić lub zmienić decyzję
i ponownie ustalić prawo do emerytury lub renty oraz wysokość tego
świadczenia, jeżeli:
1. po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe
dowody lub ujawniono nowe okoliczności istniejące przed
wydaniem tej decyzji, które mają wpływ na prawo do świadczeń
lub ich wysokość
2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa,
3. dowody, na podstawie których ustalono istotne dla sprawy
okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe,

http://pruszcz.pl/blog/1_1277-informacja_krus.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 3/3

