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Podatnicy wychowujący dzieci mogą 
zmniejszyć swój roczny podatek dochodo-
wy o tzw. ulgę na dzieci. Od 2009 r. ulga ta 
obejmuje nie tylko rodziców, ale również 
opiekunów prawnych oraz osoby pełniące 
funkcje rodziny zastępczej.

Kto Może sKorzystać z odliczenia?

z odliczenia mogą skorzystać podatnicy podatku dochodo-
wego od dochodów opodatkowanych według skali podatko-
wej. z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy 
uzyskują:

• dochody opodatkowane 19% stawką podatku (np. 
przedsiębiorcy wybierający takie opodatkowanie),

• przychody z działalności gospodarczej opodatkowane 
ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak podatnicy ci uzyskują również dochody opo-
datkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za 
pracę, emeryturę, rentę), to w rocznym zeznaniu podatko-
wym składanym z tytułu uzyskiwania tych dochodów mogą 
skorzystać z ulgi.

odliczenie przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzi- 
cielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi za-
mieszkuje oraz rodzicom zastępczym. z odliczenia nie 
mogą korzystać zatem rodzice pozbawieni władzy rodzi-
cielskiej oraz opiekunowie prawni w przypdaku, gdy dziec-
ko z nimi nie zamieszkuje.

lorem ipsum dolorUlga na dzieci*

UWaGa!
z ulgi prorodzinnej mogą korzystać podatnicy uzysku-
jący dochody opodatkowane według skali podatko-
wej, składający roczne zeznanie podatkowe na druku 
Pit- 36 lub Pit-37.

*stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r.
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Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podat-
kowym wychowują dzieci:

• małoletnie, 
• bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (do-

datek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
• do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, 

o których mowa w przepisach o systemie oświaty, prze-
pisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach re-
gulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe 
obowiązujących w innym niż rzeczpospolita Polska 
państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały do-
chodów podlegających opodatkowaniu na zasadach 
ogólnych lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych 
przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wy-
sokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty 
zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określo-
nych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjąt-
kiem renty rodzinnej.

UWaGa!
z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełno-
letnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub 
studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, 
którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów 
opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapi-
tałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 
19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczają-
cej 3.089 zł. do dochodów tych wliczane są również za-
robki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą. 

renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany 
pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.

z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których 
dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowa-
ną przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub ryczał-
tem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom 
ustawy o podatku tonażowym.
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JaK należy stosoWać UlGę W PrzyPadKU 
Pełnoletnich Uczących się dzieci, Które 
Kończą dany etaP naUKi? czy Można stosoWać 
odliczenie za Miesiące WaKacyJne?

osoba kończąca pewien etap swojego kształcenia prze-
staje być uczniem określonej szkoły z chwilą otrzymania 
świadectwa. Jednakże osoba zamierzająca kontynuować 
naukę nie traci automatycznie statusu osoby uczącej się. 
W  związku z tym w przypadku:

1) ucznia kontynuującego naukę w szkole, ulga przysłu-
guje za wszystkie miesiące roku podatkowego;

2) maturzysty, który nie kontynuuje nauki, ulga przysługu-
je także za miesiące wakacyjne;

3) maturzysty, który podejmuje naukę w szkole wyższej, 
ulga przysługuje za wszystkie miesiące roku podatko-
wego;

4) studenta kształcącego się w dwóch etapach (studia li-
cencjackie i magisterskie), ulga przysługuje za wszyst-
kie miesiące roku podatkowego w sytuacji, gdy po 
zdaniu egzaminu student został zakwalifikowany na 
studia magisterskie;

5) studenta, który ukończył studia licencjackie i nie konty-
nuuje nauki ulga przysługuje do miesiąca października 
włącznie1.

JaK obliczyć WysoKoŚć PrzysłUGUJąceJ UlGi?

od 2013 r. obowiązują nowe zasady obliczania wysokości 
ulgi, która jest uzależniona od liczby wychowywanych dzie-
ci.
osoby wychowujące  jedno dziecko skorzystają z odlicze-
nia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium do-
chodowego określonego w ustawie. natomiast rodziny 
wychowujące troje i więcej dzieci skorzystają z wyższej 
kwoty odliczenia.

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka
odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniej-
szającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, 
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wyko-
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nywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo spra-
wował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 
92,67 zł miesięcznie na dziecko (rocznie 1112,04 zł).

Przykład 1
Państwo Kowalscy pozostający w związku małżeńskim 
w maju zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 
70  000 zł.
W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x 
92,67 zł).  

UWaGa! 
nie każdy podatnik wychowujący jedno dziecko może 
skorzystać z ulgi. odliczenie przysługuje pod warun-
kiem, że:
• roczne dochody podatnika nie przekroczyły kwoty 

56.000 zł; zastrzeżenie to dotyczy podatnika niepozo-
stającego w związku małżeńskim w tym również przez 
część roku,

• roczne dochody podatnika i jego małżonka nie prze-
kroczyły łącznie kwoty 112 000 zł,

• roczne dochody podatnika będącego osobą samot-
nie wychowującą dziecko nie przekroczyły kwoty 
112 000 zł.

określone powyżej kwoty obejmują wszystkie docho-
dy opodatkowane na ogólnych zasadach określonych 
w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tj. przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) 
i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatni-
ka składki na jego ubezpieczenia społeczne. do docho-
dów tych zalicza się dochody:
• opodatkowane wg skali podatkowej określonej w art. 

27 ust. 1 w/w ustawy (przykładowo dochody z pracy, 
z praw majątkowych, emerytur i rent),

• z kapitałów pieniężnych (z odpłatnego zbycia akcji) 
opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki po-
datku - art. 30b w/w ustawy,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatko-
wane przy zastosowaniu 19% stawki podatku- art. 30c 
w/w ustawy.
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Przykład 2 
Pani Iwona Nowak i Ryszard Malinowski nie są małżeń-
stwem. W kwietniu przyszło na świat ich dziecko. W czerw-
cu Pani Iwona i Pan Ryszard zawarli związek małżeński. 
Pani Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wyso-
kości 50 000 zł, a jej małżonek  80 000 zł.
W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 x 
92,67 zł). Małżeństwo nie trwało całego roku, zatem przy 
ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu 
w wysokości 56 000 zł w odniesieniu do każdego z rodzi-
ców. W konsekwencji z ulgi w opisanym przypadku może 
skorzystać wyłącznie Pani iwona, bowiem jej roczne do-
chody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

Przykład 3
Państwo Stachurscy wychowywali wspólnie małoletniego 
syna i byli małżeństwem do czerwca tego roku (w czerw-
cu jeden z małżonków zmarł). Roczne dochody drugiego 
z małżonków wyniosły 110 000 zł. 
W opisanym przypadku podatnik, jako osoba samotnie wy-
chowująca dziecko ma prawo do ulgi, bowiem jego roczne 
dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł. 

Ulga z tytułu wychowania dwojga dzieci
odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniej-
szającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, 
za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wyko-
nywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo spra-
wował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 
92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie 1112, 04 zł).

W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu 
prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego 
w danym roku podatkowym dochodu. 
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Przykład 1
Państwo Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Syn w tym 
roku ukończył studia licencjackie1, nie kontynuuje nauki. 
W roku podatkowym uzyskał dochody w wysokości 2500 zł 
(dochody są zatem niższe od kwoty 3089 zł). Córka jest 
uczennicą szkoły podstawowej.
W opisanym przypadku kwota odliczenia wyniesie 
2038,74 zł, tj. 926,70 zł (10 x 92,67 zł – kwota odliczenia na 
syna) + 1112,04 zł (12 x 92,67 zł – kwota odliczenia związa-
na z wychowywaniem córki). 

Ulga z tytułu wychowania trojga dzieci
Kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 
92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112, 04 zł). natomiast kwota 
odliczenia na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł 
(rocznie 1668,12 zł). 

W przypadku wychowywania trojga dzieci, przy ustalaniu 
prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego 
w roku podatkowym dochodu.

Przykład 1
Państwo Dąbrowscy wychowują małoletnie bliźniaki. W lip-
cu rodzina powiększyła się o kolejne dziecko. 
W tym przypadku odliczenie wyniesie 3058,14 zł, 
tj. 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł - ulga z tytułu wychowywania 
bliźniaków) + 834,06 zł (6 x 139,01 zł ulga z tytułu wycho-
wywania trzeciego dziecka). 

Przykład 2
Dochody Państwa Michalskich wyniosły 160 000 zł. Po-
siadają wspólnie  jedno małoletnie dziecko, ale mąż jest 
również ojcem dwójki dzieci z poprzedniego związku, które 
obecnie studiują i nie uzyskują żadnych dochodów.
W opisanym przykładzie żonie nie przysługuje prawo do 
ulgi, bowiem jest rodzicem tylko jednego dziecka i przekro-
czony został ustawowo określony limit dochodów w przy-
padku wychowywania jednego dziecka. Mąż, jako ojciec 
trójki dzieci nie został objęty tym warunkiem. zatem może 
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odliczyć ulgę na dwoje dzieci z poprzedniego związku 
(maksymalnie po 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i dru-
gie dziecko) oraz na trzecie małoletnie dziecko z obecnego 
związku po 139,01 zł miesięcznie. Przy czym stosując odli-
czenie na dzieci z poprzedniego związku musi pamiętać, iż 
matce dzieci z poprzedniego związku może również przy-
sługiwać prawo do ulgi. 

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby 
dzieci 

Kwota odliczenia:
• na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł mie-

sięcznie (rocznie 1112, 04 zł),
• na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł (rocz-

nie 1668,12 zł),
• na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi miesięcznie 

po 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocz-
nie 2224.08 zł).

W przypadku wychowywania czworga dzieci, jak również 
większej liczby dzieci przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma 
znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym do-
chodu. 

Przykład 1
Państwo Nowakowie są rodzicami dwojga małoletnich 
dzieci. W sierpniu rodzina powiększyła się o dwoje kolej-
nych dzieci (urodziły się bliźniaki).
W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 3845,83 zł, 
tj. 2224,08 zł (2 x 1112,04 zł - kwota odliczenia na pierwsze 
i drugie dziecko) + 695,05 zł (5 x 139,01 zł – kwota odlicze-
nia na trzecie dziecko) + 926,70 zł (5 x 185,34 zł – kwota 
odliczenia na czwarte dziecko).

UWaGa!
rodzice kwotę ulgi mogą odliczyć w częściach rów-
nych lub w proporcji przez siebie ustalonej, przy czym 
łączna kwota ich odliczeń w tym przypadku nie może 
przekroczyć kwoty ulgi na pierwsze i drugie dziecko. 
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Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dziecko spod opie-
ki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podat-
kowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. 
Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca, każde-
mu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje 
w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 mie-
sięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad 
nim pieczy. oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun 
prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej 
odliczy – za miesiąc, w którym opieka była sprawowana 
przez różne osoby – 3,09 zł za każdy dzień sprawowania 
nad dzieckiem pieczy.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że 
roczna kwota odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców, 
opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych 
pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im 
roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w czę-
ściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji.
odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, 
podając numery Pesel dzieci, a w przypadku braku tych 
numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci 
(informacje te podaje się w Pit/o).

UWaGa! 
odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca ka-
lendarzowego, w którym dziecko:

• na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone 
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 
w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 

• wstąpiło w związek małżeński.
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czy do zeznania PodatKoWeGo 
dołączać doKUMenty?

nie ma takiego obowiązku. Jednakże na żądanie organów 
podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest 
obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia 
oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odli-
czenia, w szczególności: 

• odpis aktu urodzenia dziecka,
• zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna 

prawnego dziecka, 
• odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej 

lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a staro-
stą,

• zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka 
do szkoły.

1 stosownie do postanowień art. 167 ust. 2a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - 
Prawo o szkolnictwie wyższym (dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oso-
ba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do 
dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia. zatem osoba, która 
ukończyła studia licencjackie (obroniła pracę licencjacką) posiada status stu-
denta do dnia 31 października, bez względu na to czy kontynuuje dalej naukę 
na studiach drugiego stopnia.

Podstawa prawna:
art. 27f  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

broszUra Ma charaKter inForMacyJny 
i nie stanoWi WyKładni PraWa

UWaGa! 
Podatnik korzystający z ulgi prorodzinnej wypełnia 
Pit- 36 lub Pit-37 oraz Pit/o stanowiący załącznik do 
tych zeznań.



Z telefonu stacjonarnego
tel. 801 055 055
Z telefonu komórkowego
tel. 22 330 03 30
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00-18.00

Składanie deklaracji drogą elektroniczną
www.e-deklaracje.gov.pl


