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wszyscy

Dotyczy:  zaliczenia  do  1  grupy  podatkowej  dzieci  przebywające  w  pieczy  zastępczej  

i rodziców zastępczych oraz PIT-0 dla rodzin 4+.

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazuję informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, a mogące mieć 

istotne znaczenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.  Uprzejmie proszę  

o  przekazanie  informacji  do  podmiotów  realizujących  zadania  z  zakresu  wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Państwa województw.

Ad. 1 

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r.  o podatku od spadków  

i darowizn, do I. grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, 

zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Natomiast zgodnie z ust. 4a za 

zstępnych  w  rozumieniu  ustawy  uważa  się  również  osoby,  które  przebywają  lub 

przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa 

w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a za  

wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny 

dom  dziecka  lub  pracujące  z  dziećmi  w  placówce  opiekuńczo-wychowawczej  lub  w 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.

Dodatkowo, warto zauważyć, że art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy zwalnia od podatku od 

spadków i darowizn nabycie w drodze dziedziczenia lub darowizny przez osoby tworzące 

rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach 
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o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  pieniędzy  lub  innych  rzeczy  pod 

warunkiem,  że  pieniądze te  lub rzeczy  w okresie  12 miesięcy  od  dnia ich otrzymania 

zostaną  przeznaczone  na  cele  bezpośrednio  związane  ze  sprawowaniem  pieczy 

zastępczej.

Ad. 2

Ustawa  z  29  października  2021  r.  wprowadziła  nowe  zwolnienie  podatkowe 

potocznie określane jako PIT-0 dla rodzin 4+. Ulga ta unormowana jest w art. 21 ust. 1 pkt

153  ustawy  PIT.  Polega  na  zwolnieniu  z  opodatkowania  przychodów  podatnika  do 

wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągniętych:

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.  30 albo 30ca albo ustawie o zryczałtowanym 

podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

d)  z  zasiłku  macierzyńskiego,  o  którym  mowa w ustawie  z  dnia  25  czerwca  1999  r.  

o  świadczeniach  pieniężnych  z  ubezpieczenia  społecznego  w  razie  choroby  i 

macierzyństwa – który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o 

których mowa w art. 6 ust. 4c, z uwzględnieniem art. 6 ust. 4e i 8 ustawy PIT, 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.

Uprzejmie proszę o ich przekazanie zainteresowanym.

Z wyrazami szacunku

Piotr Gołębiewski
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