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POLT–X

–6 Identyfikator podatkowy NIP b numer PESEL

sniepotrzebne skreślićk

podatnika

J6 Nr dokumentu

C6 Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
sniepotrzebne skreślićk małżonka

86 Identyfikator podatkowy NIP b numer PESEL

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.

PIT:Jg

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU zPONIESIONEJ STRATYc
Z6 Rok

W ROKU PODATKOWYM
└────┴────┴────┴────┘

Formularz przeznaczony jest dla podatników, którzy w roku podatkowym5
ók uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spodlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowejk wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów sprzychodówky
mk nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowejy
jk nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieciy
gk nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłychy
wk nie odliczają tzwc minimalnego podatku dochodowegoc

Podstawa prawna6
Termin składania6
Miejsce składania6

–rtc gw ustc ó ustawy z dnia mf lipca ó::ó rc o podatku dochodowym od osób fizycznych sDzc Uc z mdmd rc pozc ógmfy
z późnc zmcky zwanej dalej ustawą”c
”
Od dnia ów lutego do dnia jd kwietnia roku następującego po roku podatkowymy z zastrzeżeniem artc gw ustc 3 ustawyc
Urządy o którym mowa w artc gw ustawyy zwany dalej urzędem”c
”

96 Wybór sposobu opodatkowania szaznaczyć właściwe kwadratyk6
óc indywidualnie

g6

mc wspólnie z małżonkiemy
zgodnie z wnioskiemy
o którym mowa
w artc f ustc m ustawy

jc w sposób przewidziany
dla wdów i wdowców

w sposób przewidziany w artc m: ustc g ustawy – podatnik

B6

gc w sposób przewidziany
dla osób samotnie
wychowujących dzieci

w sposób przewidziany w artc m: ustc g ustawy – małżonek

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowaniac Kwadrat w pozc 3 lub 5
zaznacza się łącznie z kwadratem óy my j albo g w pozc fc

A6 MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
26 Urząd, do którego jest adresowane zeznanie

–76 Cel złożenia formularza szaznaczyć właściwy kwadratk6

––6 Rodzaj korekty szaznaczyć właściwy kwadratk6
óc korekta zeznaniay o której mowa w artc 5ó Ordynacji podatkowejók

óc złożenie zeznania

mc korekta zeznania

mc korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie
unikania opodatkowaniay o której mowa w artc 5ób § óa Ordynacji podatkowej mk

B6 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Pozc m3ajw można nie wypełniaćy jeżeli
w pozc f zaznaczono kwadrat nr m i adres zamieszkania małżonka jest taki jak w części §cóc9 pozc m3ajw nie wypełnia sięy jeżeli w pozc f
zaznaczono kwadrat nr jc

§cóc D–NE POD–TNIK–
–86 Nazwisko

–Z6 Kraj

–B6 Gmina

–J6 Pierwsze imię

–96 Województwo

–C6 Data urodzenia sdzień a miesiąc a rokk

–g6 Powiat

–26 Ulica

876 Nr domu

886 Miejscowość

8–6 Nr lokalu

8J6 Kod pocztowy

§cmc D–NE M–ŁŻONK–
8C6 Nazwisko

8g6 Kraj

J76 Gmina

8Z6 Pierwsze imię

8B6 Województwo

896 Data urodzenia sdzień a miesiąc a rokk

826 Powiat

J–6 Ulica

JC6 Miejscowość

J86 Nr domu

JJ6 Nr lokalu

JZ6 Kod pocztowy

ók Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowejy oznacza to ustawę z dnia m: sierpnia ó::3 rc – Ordynacja podatkowa sDzc Uc z mdmd rc pozc ójmwy z późnc zmckc
mk W przypadku zaznaczenia w pozc óó kwadratu nr m korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korektyc
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POLTAX

C7 PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART7 80 UST7 0 PKT 0MN
USTAWY Należy podać kwotę przychodów objętych tym zwolnieniemj
podatnik

Rodzaj przychodów

małżonek
złó

gr

złó

Przychody ze stosunku służbowego– stosunku pracy– pracy nakładczej– spółdzielczego
stosunku pracy

I-7

IL7

Przychody z umów zlecenia– o których mowa w art7 0I pkt N ustawy

IN7

IK7

D7 DOCHODY b STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

–

gr

–

Djij DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Źródła przychodów

Przychód

a
07 Stosunek służbowy– stosunek pracy–
praca nakładcza– spółdzielczy
stosunek pracy

b

złó

Koszty uzyskania
przychodów
gr

złó

złó

gr

c

M17

M07

W pozj H– należy wykazać przychodyó
do których w pozj H5 podatnik stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj u pkt 1 ustawyj
87 Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia– o których mowa
w art7 IM ust7 L ustawy

M97

M-7

I7 Działalność wykonywana osobiście–
o której mowa w art7 0I ustawy
W pozj –– należy wykazać przychody
z umów zleceniaó o których mowa
w artj i1 pkt s ustawyó w pozj –5 koszty
uzyskania dotyczące tych przychodówj

917

907

997

9-7

M7 Prawa autorskie i inne prawa– o których
mowa w art7 0N ustawy

9L7

9N7

W pozj 5g należy wykazać przychodyó
do których w pozj 51 podatnik stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj u pkt i–1 ustawyj
97 Inne źródła– niewymienione
w wierszach od 0 do M

-87

-I7

-M7

-K7

-7 RAZEM

Dochód
rb – cz

ML7

Strata
rc – bz
gr

złó

d
M87

Zaliczka pobrana
przez płatnika
gr

zł

e
MI7

MN7

f
MM7

MK7

987

9I7

9M7

9K7

-17

-07

-97

--7

-L7

-N7

L17

L07

L87

Suma kwot z wierszy od i do –j

Djgj DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
07 Stosunek służbowy– stosunek pracy–

LI7

LM7

W pozj 6s należy wykazać przychodyó
do których w pozj 6u małżonek stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj u pkt 1 ustawyj
87 Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia– o których mowa
w art7 IM ust7 L ustawy

LN7

LK7

I7 Działalność wykonywana osobiście–
o której mowa w art7 0I ustawy
W pozj ss należy wykazać przychody
z umów zleceniaó o których mowa
w artj i1 pkt s ustawyó w pozj su koszty
uzyskania dotyczące tych przychodówj

NI7

NM7

NN7

NK7

M7 Prawa autorskie i inne prawa– o których
mowa w art7 0N ustawy

K17

K07

W pozj u– należy wykazać przychodyó
do których w pozj u5 małżonek stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj u pkt i–1 ustawyj
97 Inne źródła– niewymienione
w wierszach od 0 do M

K97

K-7

KL7
0187

L97

L-7

LL7

praca nakładcza– spółdzielczy
stosunek pracy

-7 RAZEM

N17

N07

N87

N97

N-7

NL7

K87

KI7

KM7

KN7

KK7

0117

0107

01I7

01M7

Suma kwot z wierszy od i do –j

PIT3IL

rg6z

gmH
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podatnik

Eó ODLICZENIA OD DOCHODU
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozw gjw
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozw j0uw
Odliczenia – wykazane w części B załącznika PITuO
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozw gj pomniejszonej o kwotę z pozw j09w
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozw j0u pomniejszonej o kwotę z pozw j0gw
Ulga odsetkowa – wykazana w części Bóró załącznika PITuD
Odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z pozw gj i j0u pomniejszonej o kwoty
z pozw j09r j0gr j0h i j0bw
Dochód po odliczeniach
Od sumy kwot z pozw gj i j0u należy odjąć kwoty z pozw j09r j0gr j0hr j0b i jj0w
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części Bógó załącznika PITuD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozw jjjw Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozw jjj
podlega odliczeniu w następnych latachw
odliczeniu w następnych latachw

małżonek
złr

gr

złr

rb9ó

rbJó

rb(ó

rb)ó

3
rrbó
rrró

3
rr4ó

Fó OBLICZENIE PODATKU

Podstawa obliczenia podatku apo zaokrągleniu do pełnych złotycht
Jeżeli w pozw 9 zaznaczono kwadrat nr jr należy wpisać kwotę z pozw jjj pomniejszoną o kwotę
z pozw jjsw W pozostałych przypadkach należy wpisać połowę kwoty obliczonej jako różnica kwot
z pozw jjj i jjsw
Obliczony podatek – zgodnie z artó 4J ustó r ustawy
Podatek od podstawy z pozw jj6; jeżeli w pozw 9 zaznaczono kwadrat nr sr 6 albo ur tak obliczony podatek
należy pomnożyć przez dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemnąr należy wpisać 0w
Doliczenia do podatku

gr

złr

gr

rrgó
zł

rrjó

rr8ó

3
podatnik

Gó ODLICZENIA OD PODATKU
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

małżonek
złr

gr

złr

rr9ó

rrJó

rr(ó

rr)ó

gr

Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozw jju i jj8w
Odliczenia – wykazane w części C załącznika PITuO
Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozw jju i jj8 pomniejszonej o sumę
kwot z pozw jj9 i jjgw
z pozw i pow odliczeniach
Podatek
Od sumy kwot z pozw jju i jj8 należy odjąć sumę kwot z pozw jj9r jjgr jjh i jjbw
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części Có4ó załącznika PITuD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozw js0w Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozw js0
podlega odliczeniu w następnych latachw

r4bó

3

3

r4ró

Hó OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Podatek należny apo zaokrągleniu do pełnych złotycht

zł

r44ó

Od kwoty z pozw js0 należy odjąć kwotę z pozw jsjw
Różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników
DO ZAPŁATY
Od kwoty z pozw jss należy odjąć sumę kwot z pozw gs i j08w Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąr należy
wpisać 0w
Różnica między sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym
NADPŁATA
Od sumy kwot z pozw gs i j08 należy odjąć kwotę z pozw jssw Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąr należy
wpisać 0w

r4gó

r4jó

podatnik

Ió DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

małżonek
złr

gr

złr

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 6t

r48ó

r49ó

Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowymut
Podatnik – od sumy kwot z pozw g części E załącznika PIT1O należy odjąć kwotę z pozw u8 tego
załącznikaw
Małżonek – od sumy kwot z pozw h części E załącznika PIT1O należy odjąć kwotę z pozw u9 tego
załącznikaw
Przysługująca różnica8t

r4Jó

r4(ó

Suma kwot z pozw jsg i jshr nie więcej niż suma kwot z pozw js8 i js9w
Łączny zwrot

gr

r4)ó
rgbó

Suma kwot z pozw jsu i jsbw

Jó DOCHODY yPRZYCHODY/ WYKAZYWANE NA PODSTAWIE ARTó j8 USTó gC USTAWY
rgró Dochody yprzychody/

złr
gr

6t Należy wpisać kwotę składek zapłaconych od przychodów zwolnionych na podstawie artw sj ustw j pkt juh ustawy oraz o których mowa w artw s9 ustw j pkt s i sa oraz

artw sgb ustw j i s ustawyr tjw zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu awykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub
zagranicznych systemów ubezpieczeńtr pomniejszonych o składki odliczone w PITy69Lr w PITysh lub wykazane jako odliczone w PITyj9A lub PITyjbAw W przypadku
obojga rodzicówr opiekunów prawnych dzieckar rodziców zastępczychr którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyr należy wypełnić zarówno
pozw js8r jak i pozw js9w Zasada ta obejmuje również podatnikar który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowegor a jego małżonek zmarł
w trakcie roku podatkowegow
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POLT„X

Kd WNIOSEK O PRZEK,Z,NIE -w POD,TKU N,LEŻNEGO N, RZECZ ORG,NIZ,CJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO FOPPM
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego rnumer KRSw organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie
odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczt
-4Hd Numer KRS

-44d

Wnioskowana kwota
Kwota z pozt b11 nie może przekroczyć bn kwoty z pozt bkk
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółt

0000050905

złj
gr

Ld INFORM,CJE UZUPEŁNI,JĄCE
Podatnicyj którzy wypełnili część Kj w pozt b13 mogą podać cel szczegółowy bnj a zaznaczając kwadrat w pozt b1%j wyrazić zgodę na przekazanie
OPP swojego imieniaj nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z pozt b11t W pozt b1h można podać dodatkowe informacjej
npt ułatwiające kontakt z podatnikiem rtelefonj egmailwt
-4bd Cel szczegółowy -w

-4gd Wyrażam zgodę

Szlachetna Paczka
-4hd

Md INFORM,CJE O Z,ŁĄCZNIK,CH
W pozt b1ó–b3c należy podać liczbę załącznikówt Pozt b3b i b3k wypełniają podatnicyj którzy załącznik PITz9 dołączyli do innego niż składane
zeznaniet Jeśli w pozt b3b zaznaczono kwadrat nr kj należy wypełnić pozt b31t
PITcO

Certyfikat rezydencji

-4:d

-46d

-48d

-b-d Załącznik PITcD dołącza do swojego zeznania
rzaznaczyć właściwy kwadratw6
bt podatnik

PITcD

PITzHK
-bjd

-bHd Kod formularzaf do którego został dołączony załącznik PITcD
rzaznaczyć właściwy kwadratw6

kt małżonek

bt PITgk5

kt PITg1h

1t PITg1ó

-b4d Identyfikator podatkowyf nazwisko i imię małżonka oraz urządf do którego został złożony załącznik PITcD

Nd R,CHUNEK OSOBISTY WŁ,ŚCIWY DO ZWROTU N,DPŁ,TY
Jeżeli z zeznania wynika nadpłataj w tej części można wskazać rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowogkredytowej rSKOKwj
inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarcząj na który ma nastąpić jej zwrott Podaje się rachunekj którego posiadaczem
rwspółposiadaczemw jest podatnik lub małżonekt Wskazanie rachunkuj którego posiadaczem rwspółposiadaczemw nie jest podatnikj a jest nim
małżonekj jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w pozt h kwadratu nr kt Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek
służący do zwrotu podatku lub nadpłaty osoby wskazanej w pozt b33t
-bbd Osoba zgłaszająca rachunek rnależy zaznaczyć właściwe kwadraty– kwadrat nr k można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozt h kwadratu nr kwp
bt podatnik

kt małżonek

-bgd Posiadacz rachunku rnależy wskazać imię i nazwisko posiadaczaj a w przypadkuj gdy jest to rachunek wspólny – imiona i nazwiska wszystkich współposiadaczyw6
-bhd Kraj siedziby banku FoddziałuM ruzupełnić wyłączniej gdy wskazano rachunek zagranicznyw
-b:d Pełny numer rachunku rw przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFTw
-d Numer IB,Np

Hd Kod SWIFTp

Od K,RT, DUŻEJ RODZINY FKDRM Wypełnienie pozt b35 nie jest obowiązkowet
-b6d Osoba posiadająca ważną KDR rkwadrat nr k można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozt h kwadratu nr kw6
bt podatnik

kt małżonek

Pd OŚWI,DCZENIE I PODPIS POD,TNIK, c M,ŁŻONK, c PEŁNOMOCNIK,
W przypadku zastosowania artt h ustt ka ustawyj oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznaniaj że jest spełniony
warunek przewidziany w tym przepisiet
-b8d Podpis podatnika

-gjd Podpis małżonka

-g-d Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

3w Pozt bk5 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonkówt
%w W przypadku obojga rodzicówj opiekunów prawnych dzieckaj rodziców zastępczychj którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyj składających

odrębne zeznania PITg1h albo PITg1ój suma kwot z pozt „Przysługująca różnica” PITg1ó i PITg1hj każdego z małżonkówj nie może przekroczyć sumy kwot
z pozt bk% i bkht Na podstawie artt ók § ba Ordynacji podatkowej kwotę obliczoną zgodnie z artt kóf ustt 5–bc ustawy traktuje się na równi z nadpłatąt

Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pozt bk1 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego zgodnie z artt 1a § b pkt b ustawy z dnia bó czerwca bfhh rt o postępowaniu egzekucyjnym w administracji r9zt Ut z kckc rt pozt b3kój z późnt
zmtwt
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymt

PITz4:

rków

3z3
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