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w  ust.  1 i  2, nie zalicza się … zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podat-
ków i  opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek sa-
morządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wnio-
skując a contrario (z przeciwieństwa), jeżeli podatek od środków transportowych  
w kosztach wykazano w dacie poniesienia (jest to koszt pośredni, ogólny), to w mo-
mencie umorzenia zaległości niezbędne jest wykazanie przychodu podatkowego  
z działalności gospodarczej. 

Jednocześnie należy wskazać, że umorzone odsetki od umorzonej zaległości 
podatkowej nie będą zaliczone do przychodów. 

Mariusz Nowak 

Podstawa opodatkowania: art.14 ust.3 pkt 3 i art.22 ust.1 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych 
oraz art.9 ust.6 i 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

2. Upadłość konsumencka a możliwość wspólnego 
  rozliczenia

W kwietniu br. otrzymałem postanowienie z Sądu o mojej upadłości. Czy  
w związku z tym za 2021 rok będę miał możliwość wspólnego rozliczenia  
z małżonką?

ODPOWIEDŹ
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie 

pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadający wspól-
ność  majątkową, poprzez złożenie pisemnego oświadczenie o wyborze wspólnego 
rozliczenia rocznego (zaznaczenie właściwego pola w PIT) mogą we wskazany spo-
sób rozliczyć uzyskane przez siebie dochody.

Na brak możliwości wspólnego rozliczenia, wskazują przepisy ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Prawo upadłościowe. Ogłoszenie upadłości 
konsumenckiej jednego z małżonków wyłącza możliwość wspólnego rozliczenia 
PIT. Każdy z małżonków zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku 
dochodowego.

UZASADNIENIE
Jak stanowi art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalone-
go wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatko-
wym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku 
podatkowym (…).

Z kolei w art. 6 ust. 1 updof, określono, iż małżonkowie podlegają odrębnemu 
opodatkowaniu, od osiąganych przez nich dochodów.

Przepis art. 6 ust. 2 ww. ustawy, przewiduje możliwość preferencyjnego opodat-
kowania dochodów osiąganych przez małżonków. W myśl wskazanego artykułu, 
małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 
ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, 
pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrze-
żeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatko-
wani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, 
po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych 
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w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżon-
ków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów 
małżonków.

Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być wyrażony przez jednego z małżon-
ków i  traktuje się go na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważ-
nieniu go przez jego współmałżonka do złożenia wniosku o łączne opodatkowanie 
ich dochodów. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania.

Poprzez zawarcie związku małżeńskiego między małżonkami powstaje wspól-
ność majątkowa, która oznacza, że od tego momentu wszystko, co zgromadzą, 
zarobią, staje się ich wspólną własnością. Ponadto, gdy nie zachodzą określone 
w przepisach przesłanki, mogą wspólnie rozliczyć się, składając jedno zeznanie 
podatkowe. 

Jak zatem należy postąpić w przypadku otrzymania postawienia z Sądu o ogło-
szeniu upadłości? Czy w takiej sytuacji małżonkowie mogą nadal rozliczać wspól-
nie PIT?

Jak stanowi art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opie-
kuńczy rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowol-
nienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Z kolei art. 124 ust. 1  ustawy Prawo upadłościowe wskazuje, że z dniem ogło-
szenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność 
majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli w trakcie roku podatkowego zostaje ogło-
szona upadłości jednego z małżonków, która powoduje ustanie wspólności mająt-
kowej, małżonkowie nie będą mogli dokonać wspólnego rozliczenia PIT za 2021 
rok. Upadłość męża ogłoszono w kwietniu 2021 r. i od tego momentu istnienie 
rozdzielności majątkowa. 

Milena Wróbel
Podstawa prawna: art. 6, art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 53 § 1 ustawy 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy; art. 124 ust. 1  ustawy Prawo upadłościowe
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o�tate��ne�� mo�na po��u�y� �i� mi�d�y innymi w�ka�aniami wyroku ��� � dnia 
���������� r�� �y�n� � ��� �������:
a� pod po���iem nie�e�pie��e��twa wyr��d�enia �na��ne� ��kody na�e�y ro�umie� 

tu �ar�wno ��kod� o ��arakter�e ma��tkowym �ak i niema��tkowym� ��od�i tu  
o �ytua���� w kt�re� �u� po ewentua�nie wy�rane� np� w ��� �prawy� �wrot w��e-
�nie� �ap�a�ony�� ��y te� wye��ekwowany�� kwot �np� na pod�tawie wydane� 
w��e�nie� k�au�u�i naty��mia�towe� wykona�no��i� nie ��d�ie m��� �rekompen-
�owa� ponie�iony�� �trat� ani te� nie ��d�ie mo��iwe pr�ywr��enie r�e��y do 
�tanu pierwotne�o�

�� � ko�ei pod po���iem trudny�� do odwr��enia �kutk�w na�e�y ro�umie� takie 
�kutki prawne �u� �akty��ne� kt�re ra� �ai�tnia�e �powodu�� trwa�� i i i�totn� 
�mian� r�e��ywi�to��i� pr�y ��ym powr�t do �tanu �pr�ed �ap�aty podatku a��o 
dokonane� e��eku��i mo�e na�t�pi� po d�u���ym ��a�ie �u� te� pr�y �to�unkowo 
du�ym nak�ad�ie �i� i �rodk�w� 

Mariusz Nowak 

�od�tawa prawna: art��� �� u�tawy prawo o po�t�powaniu pr�ed ��dami admini�tra�y�nymi�

rok 2019
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�� �e�e�i nie mo�na u�ta�i� podmiotu� kt�ry dokona� �pr�eda�y ty�� wyro��w 
�ina�nemu na�yw�y �a�owemu� a w wyniku kontro�i podatkowe�� kontro�i 
�e�no-�kar�owe� a��o po�t�powania podatkowe�o nie u�ta�ono� �e ak�y�a 
�o�ta�a �ap�a�ona w na�e�ne� wy�oko��i�

�� na�yty�� w rama�� �wo�nienia� o kt�rym mowa w art� ��� u�t� �-�� do in-
ny�� �e��w ni� �wo�nione na pod�tawie ty�� pr�epi��w� pr�y ��ym �a takie 
u�y�ie uwa�a �i� r�wnie� naru��enie warunku� o kt�rym mowa w art� ��� 
u�t� �-� �u� �� a tak�e �pr�eda�� ek�port �u� do�taw� wewn�tr�w�p��notow� 
wyro��w �a�owy�� pr�e� �ina�ne�o na�yw�� �a�owe�o �amia�t u�y�ia i�� 
do �e��w� o kt�ry�� mowa w art� ��� u�t� �-��

Z�odnie � art� ���� u�t� � pkt � i � u�tawy  po�redni����e podmioty �a�o-
we dokonu���e �pr�eda�y wyro��w �a�owy�� na terytorium kra�u �ina�nemu 
na�yw�y �a�owemu� �ak r�wnie� po�redni����e podmioty �a�owe u�ywa���e 
wyro��w �a�owy�� �o�owi��ane �� do prowad�enia ewiden��i wyro��w �a-
�owy��� 

�a �run�ie po�tanowie� u�tawy o podatku ak�y�owym w���owodory �a�o-
we o koda�� �� od ���� �� �� do ���� �� �� mo�� �y� o���te �tawk� ak�y�y 
�w �a�e�no��i od pr�e�na��enia�:
• ��� ������� ki�o�ram�w� w pr�ypadku pr�e�na��enia do nap�du �i�nik�w �pa�i-

nowy�� �art� �� u�t� � pkt �� �it� a w �w� � u�t� �a i ����
• ���� ���� �i�ad�u�� w pr�ypadku pr�e�na��enia do �e��w opa�owy�� �art� ��

u�t� � pkt� ����
� �wi��ku � powy���ym� w �e�u o�i��ni��ia �wo�nienia od ak�y�y w���o-

wodor�w �a�owy�� konie��nym �e�t �u�y�ie wyro��w� ��odnie � pr�e�na��e-
niem ��e�e opa�owe�� a�e te� �pe�nienie ����nie w��y�tki�� warunk�w �wo�nie-
nia� �r�epi� art� �� u�t� � pkt � u�tawy o podatku ak�y�owym �edno�na��nie
w�ka�u�e� �e �wa�nia �i� od ak�y�y okre��one wyro�y� �e��i �� �pe�nione warun-
ki� o kt�ry�� mowa w u�t� �-�� art� �� te� u�tawy�

�ieo�i��ni��ie pr�e�na��enia wyro��w do �e��w opa�owy�� �kutku�e �a-
�to�owaniem �tawki ak�y�y o kt�re� mowa w art� �� u�t� � pkt� �� �it� a u�tawy
o podatku ak�y�owym� t�� ������ ������� ki�o�ram�w�

Mar�a �usi�
�od�tawa prawna: art� ��� u�t� �� art� �� u�t� � pkt �� u�t� �� u�t� �-��� art� �� u�t� � pkt �� i �� u�tawy � dnia
� �rudnia ���� roku o podatku ak�y�owym� u�tawa � dnia �� �ip�a ����r� o �mianie u�tawy o podatku ak�y-
�owym ora� u�tawy  - �rawo �e�ne ���� �� � dnia � wr�e�nia ����r��

�ar�nk� do ��o�n�en�a od akcy�y �a�o�yc� �yro��� akcy�o�yc� ���
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