Upadłość konsumencka a możliwość wspólnego rozliczenia

w ust. 1 i 2, nie zalicza się … zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wnioskując a contrario (z przeciwieństwa), jeżeli podatek od środków transportowych
w kosztach wykazano w dacie poniesienia (jest to koszt pośredni, ogólny), to w momencie 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 wspólność majątkową, poprzez złożenie pisemnego oświadczenie o wyborze wspólnego
rozliczenia rocznego (zaznaczenie właściwego pola w PIT) mogą we wskazany sposób 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 ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, 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 opodatkowania 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 zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani 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 małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów
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