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Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z
upoważnienia ministra na interpelację nr 1320
w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości czynszowych z definicji dochodu w
ustawie o świadczeniach rodzinnych
Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na wystąpienie Pani Marszałek z dnia 30 stycznia 2012 r., znak: SPS-0231320/12, dotyczące interpelacji posła Stanisława Szweda w sprawie wyłączenia umorzonej kwoty zaległości
czynszowych z definicji dochodu w ustawie o świadczeniach rodzinnych, uprzejmie informuję.
Zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) regulującym zasady
ustalania dochodu rodziny przy przyznawaniu prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny wliczane są:
1) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), pomniejszone o
koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne
niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o
należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
3) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, literalnie wymienione w tym zapisie.
Ustawa o świadczeniach rodzinnych, co do zasady, nie ingeruje w zakres przedmiotowy przychodów podlegających
opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju
dochody z wyjątkiem tych dochodów, które zostały wyczerpująco wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione od
podatku bądź od których zaniechano poboru podatku. Katalog zwolnień określony w art. 21 ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych nie zawiera zwolnienia od podatku kwoty umorzonego czynszu.
W związku z powyższym umorzony czynsz stanowi nieodpłatne świadczenie, czyli przychód z tzw. innych źródeł, i
podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Należy również podkreślić, że przy ustalaniu prawa do świadczeń
rodzinnych do dochodu rodziny na zasadach analogicznych do umorzeń zaległości czynszowych wliczane są również
takie dochody, jak świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku) czy
też kwoty umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i inne dochody. Do dochodu rodziny przy
ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych wliczane są, oprócz dochodów opodatkowanych, również dochody
niepodlegające opodatkowaniu, wymienione literalnie w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z zasadą pomocniczości w rozwiązaniach dotyczących ustalania prawa do
świadczeń ze środków publicznych przyjęte jest, że prawo to nabywa się po wykorzystaniu wszelkich możliwości i
uprawnień leżących po stronie obywatela wnioskującego o te świadczenia. Uzyskanie umorzenia należności nie jest
przesłanką dowodzącą pogorszenia sytuacji materialnej wnioskodawcy, ale odwrotnie - przesłanką poprawy tej
sytuacji.
Niezależnie od świadczeń rodzinnych, w przypadku trudnej sytuacji życiowej, każdej rodzinie może być udzielona
doraźna lub okresowa pomoc w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr
64, poz. 593, z późn. zm.). Dotyczy to zarówno pomocy w formie pieniężnej, jak i rzeczowej czy poradnictwa.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Marek Bucior
Warszawa, dnia 20 lutego 2012 r.

