POLTAX

PIT/O

Źródła przychodów

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Przychód
zł,

2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka

a

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

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

1. Należności ze stosunku: pracy,
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
W poz. 42 należy wykazać przychody,
do których w poz. 43 podatnik stosuje
50% koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
2. Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia, o których mowa w art. 34
ust. 7 ustawy
3. Działalność wykonywana osobiście,
o której mowa w art. 13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
4. Prawa autorskie i inne prawa, o których
mowa w art. 18 ustawy

37.

W poz. 57 należy wykazać przychody,
do których w poz. 58 podatnik stosuje
50% koszty uzyskania przychodów na
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
5. Inne źródła, niewymienione
w wierszach od 1 do 4

57.

6. RAZEM

64.

(b – c)

przychodów
gr

b

c

38.

,

zł,

gr

d

39.

(c – b)

zł,

gr

W ROKU PODATKOWYM

3. Rok

4. Nr załącznika 1)

└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘

Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.
Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy
z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
A.1. DANE PODATNIKA

43.

,

44.

,

47.

,

52.

,
,

59.

przez płatnika

zł,

gr

zł

f

41.

,

Jak rozliczyć PIT mając IKZE ?
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

42.

e

40.

,

48.

,

49.

,

53.

,

,

45.

,

54.

46.

50.

51.

,

55.

56.

,

58.

,

60.

,

61.

,

62.

63.

Jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym na podstawie deklaracji PIT-37, czyli uzyskujesz przychód np. z umowy o pracę,
A.2. DANE
to MAŁŻONKA
kwotę odliczenia, którego chcesz dokonać (dzięki wpłatom na konto
IKZE) wykazujesz w załączniku PIT/0 w rubryce B7.
C.2. DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
PIT/O Tę samą kwotę należy wykazać w części D. składanej deklaracji PIT-37.
5. Nazwisko

POLTAX

PIT-37

6. Pierwsze imię

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

8. Nazwisko

2. Identyfikator podatkowy NIP /

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka

PIT/O

- na cele kultu religijnego, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b
ustawy

13.

- na cele krwiodawstwa, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy
3. Rok

15.

14.

PIT-37

2)
przekazane:
A. DANE
IDENTYFIKACYJNE
,
,
INFORMACJA
O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU)
I OD PODATKU

A.1. DANE PODATNIKA

6. Pierwsze imię
└────┴────┴────┴────┘

16.
4. Nr załącznika 1)

,

17.

21.

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód

internetowej w rozliczeniach
użytkowania sieci
internetowej w rozliczeniach
WYMIENIONE
W ZEZNANIACH
Internet
(zaznaczyć właściwePODATKOWYCH
kwadraty):
5. Nazwisko
6.(zaznaczyć
Pierwszewłaściwe
imię kwadraty):

- wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku
Suma
kwot(wz tym
wierszy
od 1 do 5. stosunku pracy) oraz pracy
,
pracy
spółdzielczego
nakładczej,
- emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),

przedemerytalnych,
zasiłków przedemerytalnych,
D.- świadczeń
ODLICZENIA
OD DOCHODU

- należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach
Składki na ubezpieczenia
społeczne
produkcyjnych
lub innych spółdzielniach
zajmujących się produkcją
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z poz. 66.
rolną,
Odliczenie
małżonka nie
może przekroczyć
kwoty z poz. 97.
- zasiłków
pieniężnych
z ubezpieczenia
społecznego,
w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy
- stypendiów,

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Odliczenie z poz. 34 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 42 i 49 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 62 i 63 zeznania PIT-28, kwoty z poz. 149
1. zazeznania
rok ubiegły
1. za
rok ubiegły
Odliczenie
przysługuje
zeznania
PIT-36,
kwoty z poz. 103
PIT-37. Odpowiednio
odliczenie
z poz. 35 nie może przekroczyć kwoty
z poz. 150 zeznania PIT-36,
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
wyłącznie
kolejno
po
kwoty
z poz.w 104
zeznania
PIT-37.
2. za rok (lata) poprzedzający(e)
2. za rok (lata) poprzedzający(e)
sobie następujących
podatnik
małżonek
rok ubiegły
rok ubiegły
A.2. DANE
dwóch latachMAŁŻONKA
podatkowych.
,
,
zł,
gr
zł,
gr




27.
28. (dzień - miesiąc - rok)
10. Data urodzenia
11.
12.
publicznego
w sferze
zadańzałącznik
publicznych,
których
mowa w PIT-28.
art. 26
Wiersza tego nie wypełniają
podatnicy
składający
PIT/Oo wraz
z zeznaniem
,,└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
,,
ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy 3)
7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
29. WPŁATY DOKONANE
30.WPŁATY DOKONANE
1. Darowizny
- na cele kultu religijnego, o których mowa w art. 26 ust._1 pkt 9 lit. b
13.
14.
INNE
NIŻ
MIESZKANIOWE
LUB
BEZPOŚREDNIO
ustawy
PRZEZ PODATNIKA
PRZEZ PODATNIKA
,,
,,
przekazane: 2)
WYMIENIONE
W ZEZNANIACH
31. Podać rodzaj: PODATKOWYCH
32.
33.
8.
Inne ulgi,
na
cele
krwiodawstwa,
o
których
mowa
w
art.
26
ust.
1
pkt
9
lit.
c
ustawy
15.
16.
Odliczenie
z
poz.
34
nie
może
przekroczyć
sumy
kwot
z
poz.
42
i
49
pomniejszonej
o
sumę
kwot
z
poz.
62
i
63
zeznania
PIT-28,
kwoty
z
poz.
149
niewymienione
w wierszach
od 1 do
7 4) z poz. 103 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz. 35 nie może przekroczyć kwoty z poz. 150 zeznania PIT-36,
zeznania
PIT-36,
kwoty

,

17.

,

18.

podatnik
,
zł,
,

małżonek
,
zł,
,

gr




PIT-36
PIT-28

,

27.
21.

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód
Wiersza
tego opodatkowaniu
nie wypełniają podatnicy
składający
załącznik PIT/O
wraz z zeznaniem
PIT-28.
podlegający
(w kwotach
uwzględniających
podatek),
jeżeli nie zostały
one potrącone
przez płatnika
7. Wpłaty
na indywidualne
konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
24. Małżonek korzystał z ulgi
5. Wydatki z tytułu
23. Podatnik korzystał z ulgi
internetowej w rozliczeniach
internetowej w rozliczeniach
użytkowania sieci
Internet
właściwe kwadraty):
(zaznaczyć właściwe kwadraty):
31.(zaznaczyć
Podać rodzaj:
8. Inne
ulgi,
niewymienione
1. za rok ubiegły
1. za rok ubiegły
Odliczenie
w
wierszachprzysługuje
od 1 do 7 4)
wyłącznie w kolejno po
2. za rok (lata) poprzedzający(e)
2. za rok (lata) poprzedzający(e)
sobie następujących
rok ubiegły
rok ubiegły
dwóch latach podatkowych.



Wydatki
mieszkaniowe
odliczenia
roku podatkowym
w sposób
przewidzianydo
w art.
29 ust. 4wustawy
- podatnik
Jeżeli
kwota z poz. 108 jest większa od sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105,
107, należy
wpisać sumę
z poz.
103 i 104
pomniejszoną o kwoty z poz. 105, 106
wi sposób
przewidziany
w art.kwot
29 ust.
4 ustawy
- małżonek
106
i 107; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz. 108.

8.

,
,

(20)

,

A. Od
MIEJSCE
I CEL
SKŁADANIA
ZEZNANIA
sumy kwot z poz.
103 i 104
należy odjąć sumę kwot
z poz. 105, 106, 107 i 109.

,

9. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

2/4

PIT-37

(21)

10. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie zeznania

2. korekta zeznania 1)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

/3

,

33.

11. Nazwisko

,,

27.
34.

28.
35.

,

W przypadku wypełnienia tego wiersza, należy wypełnić część D.

2)

30.
O 26.

,

32.

Kwotę
z poz.
należy przenieść
poz. 65 zeznania
PIT-28 lub poz.
151 zeznania PIT-36 lub
7. Wpłaty
na 34
indywidualne
kontodozabezpieczenia
emerytalnego
(IKZE)
29.
poz. 105 zeznania PIT-37.
Kwotę z poz. 35 należy przenieść do poz. 152 zeznania PIT-36 lub poz. 106 zeznania PIT-37.
,,
31. Podać rodzaj:
32.
8. Inne ulgi,
niewymienione
Należy
podać kolejny numer załącznika, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub C.
w wierszach od 1 do 7 4)

1)

30.
33.

,,

14. Kraj

,

17. Gmina

,,

21. Miejscowość

poz. 105 zeznania PIT-37.
2. Nr dokumentu
3. Status
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
Kwotę z poz. 35 należy przenieść do poz. 152 zeznania PIT-36 lub poz. 106 zeznania PIT-37.

,

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

Należy podać kolejny numer załącznika, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub C.

1)

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

24. Nazwisko

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

W ROKU
, PODATKOWYM

PIT/O
1/3
Załącznik do zeznań:
PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
(20)

O

3. Rok

4. Nr załącznika 1)

30. Gmina

└────┴────┴────┴────┘

31. Ulica

└────┴────┘

Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:

Do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
Urząd, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, według miejsca zamieszkania podatnika, zwany dalej

5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

A.2. DANE MAŁŻONKA

urzędem”.

PIT/O

8. Nazwisko

8. Pierwsze imię

12. Powiat 63.

_ wykazane w części B załącznika PIT/O18. Kod pocztowy

64.

19. Poczta

C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM

według stawki:

Przychody:
5,5% 2) WYDATKÓW
8,5% 2)
10% 2)
17% 2)
3,0% 2)
D.2. ODLICZENIA
OD PRZYCHODÓW
MIESZKANIOWYCH
zł,
gr
zł,
gr
zł,
gr
zł,
gr
zł,
gr
20.
21.
22.
1. Z działalności
prowadzonej
_ wykazana
Ulga odsetkowa
w części B.1. załącznika PIT/D
na własne nazwisko
Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz. 66.
Przychód po odliczeniu odsetek

16. Nr lokalu
POLTAX

,

23.

24.

,

PIT-36L
,
Ogółem

20% 2)

25.
67.

zł,

przychody

gr

zł,

26.

32.
69.

,

,
71.

35.

lub innych umów
Od kwoty z poz. 69 należy odjąć kwotę z poz. 70.
o podobnym charakterze

D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
,

gr

zł,

Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty):

F. ODLICZENIA
OD DOCHODU
/ ZWOLNIENIE
2. wspólnie z małżonkiem,
1. indywidualnie

17.

gr

zł,

3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania

19.

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio
4. Rok zwiększyły dochód

21.

podlegający opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały
one potrącone
przez płatnika
W ROKU
PODATKOWYM
5. Wydatki z tytułu
użytkowania sieci

24. Małżonek korzystał z ulgi
23. Podatnik korzystał z ulgi └────┴────┴────┴────┘
internetowej w rozliczeniach
internetowej w rozliczeniach

25.

,

,

6. Wydatki na nabycie nowych technologii

Do dnia 30 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.
Wiersza tego nie wypełniają podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-28.
Urząd, o którym
mowa
w art. 45
ustawy,
zwany
dalej (IKZE)
urzędem”.
7. Wpłaty
na indywidualne
konto
zabezpieczenia
emerytalnego
„”

,
31. Podać rodzaj:
8. Inne ulgi,
A. MIEJSCE
I CEL SKŁADANIA
ZEZNANIA

niewymienione



27.
29.
32.

30.

,

O



149.

150.

,

,



zgodnie z wnioskiem, o którym
mowa w art. 6a151.
ust.
1 ustawyDOKONANE
WPŁATY

dla osób samotnie
152.
wychowujących
dzieci
WPŁATY DOKONANE



z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
11. Nazwisko
12. Pierwsze imię
poz.
274, z późn. zm.)

36.

37.

38.

39.

40.

41.
72.

42.

Suma kwot z poz. 62, 63, 65, 67 i 70.

Suma kwot z wierszy od 1 do 3.

zł,

,

,

,

,

Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy.

5. Określone przez organ
podatkowy na podstawie
art. 17 ustawy

Udział procentowy
kwotKwota
z poz. od
36 do 41
wydatków
w sumie
kwot z poz. 42
podlegająca
i 49
odliczeniu
(należy podać z dokładnością
od przychodów
do dwóch miejsc po przecinku)
opodatkowanych
Udział
procentowy
stawką
ryczałtu:
kwot z poz. od 43 do 48
w sumie kwot z poz. 42
i 49
(należy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku)

1)
2)

43.

w wierszach
od 1 do 7 4)
5. Urząd, do którego adresowane jest
zeznanie

44.

45.

3,0%

46.

47.

,

Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 50.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 36.

48.
73.

5,5%

74.

8,5%

55.
75.

10%

76.

Kwota z poz.
przez udział z poz. ,51.
,
, 72 pomnożona
Kwota wydatków
podlegająca odliczeniu
nie może, przekroczyć kwoty
przychodu z poz., 37.
50.
51.
52.
53.
54.
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 52.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 38.

,

zł,

49.

gr

,

gr

Razem odliczenia od dochodu (przychodu)
Suma kwot z wierszy od 1 do 8.

Kwotę z poz. 34 należy przenieść do poz. 65 zeznania PIT-28 lub poz. 151 zeznania PIT-36 lub
8. Pierwsze imię
poz. 105 zeznania PIT-37.
Kwotę z poz. 35 należy przenieść do poz. 152 zeznania PIT-36 lub poz. 106 zeznania PIT-37.

,
7. Nazwisko

,

,

,

34.

160.
13. Data
urodzenia (dzień - miesiąc -,rok)
,

zł,

Utrata prawa do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych lub utrata prawa do odliczeń
161.
z nabyciem nowych technologii
17.związanych
Gmina
18. Ulica albo utrata prawa do zwolnienia na
podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) lub
21.art.
Miejscowość
22. Kod pocztowy
23. Poczta
21 ust. 5b – 5c ustawy
Należy wpisać kwoty dokonanych odliczeń, do których utracono prawo.
Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania
163.

162.
19. Nr domu

,

B.2. DANE MAŁŻONKA

,

,

164.

,

wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności
gospodarczej
24.Kwoty
Nazwisko
25. Pierwsze
imię

165.

straty z działów specjalnych produkcji rolnej
27.Kwoty
Kraj wpływające na zmniejszenie
28. Województwo

167.

,

166. (dzień - miesiąc - rok)
26. Data urodzenia

1)

30. Gmina
31. Ulicapo zmniejszeniach
Strata
z pozarolniczej działalności gospodarczej
Strata
z działów specjalnych produkcji rolnej po zmniejszeniach
34. Miejscowość

9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
,

5,5%



175.


,
39.  obliczenia
39a. 
korzysta,
w roku do
podatkowym
wykazanym w poz. 5, ze zwolnienia na podstawie
art. 44 ust. 7a ustawy
Podstawa
podatku (po
zaokrągleniu
pełnych złotych)
176.
Jeżeli w poz. 6 zaznaczono kwadrat
nr 1, należy
wpisać
kwotę lat
z poz.
173, w pozostałych
korzystał,
w jednym
z pięciu
poprzedzających
rok wykazany w poz. 5, ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy
40. 
40a.wpisać
przypadkach
należy
z poz. 173. wykazanym w poz. 5 dokonuje doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy
 połowę
i w kwoty
roku podatkowym

Kwota
przychodów
po odliczeniach,
opodatkowanych
stawką ryczałtu:

Kwota z poz. 37 minus kwota z poz. 74.

8,5%

Kwota z poz. 38 minus kwota z poz. 75.

10%

Kwota z poz. 39 minus kwota z poz. 76.

17%

Kwota z poz. 40 minus kwota z poz. 77.

Łączna kwota przychodów po odliczeniach
Suma kwot z poz. od 80 do 86.

PIT-28

(18)

2/4

1

82.
83.
84.

20%

85.

Kwota z poz. 41 minus kwota z poz. 78.
Kwota przychodów określonych przez organ podatkowy
na podstawie art. 17 ustawy _ po odliczeniach 6)

86.
87.

Źródło przychodów

└────┴────┴────┴────┘

Przychód

Koszty uzyskania
Dochód
Strata
Należna zaliczka
└────┴────┴────┴────┘
O
przychodów
(b – c) gospodarczą lub
(c działy
– b) specjalne produkcji rolnej
prowadzących
pozarolniczą działalność
opodatkowane na zasadach określonych zł,w art.
od osób
fizycznych (Dz. U. zł
zł,
gr dochodowym zł,
gr
zł, 26
gr lipca 1991 r. o podatku
gr 30c ustawy z dnia
z 2012 r. poz. 361,
a z późn. zm.), zwanej
b dalej ”ustawą”.
c
d
e
f
1. Pozarolnicza
13.ust. 1a pkt 2 ustawy. 14.
15.
16.
17.
Podstawa
prawna:
Art. 45
Termindziałalność
składania:
Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
gospodarcza
,
,
,
,
Miejsce składania:
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej urzędem”.
2. Działy specjalne
18.
19.
20.„”
21.
22.

1/4
PIT-28
Formularz jest przeznaczony dla podatników
(18)

8. Pierwsze imię

PIT-36

(21)

3/6

PIT-36

(21)

1/6

9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

,

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

C. INFORMACJE
DODATKOWE (należy zaznaczyć właściwe kwadraty):
w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy
10.

,

25.

 podatnik był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy


,

11.
podatnik
korzystałkonto
w jednym
z pięciu lat poprzedzających
rok wykazany w poz.4 ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a
Wpłaty
na
indywidualne
zabezpieczenia
emerytalnego (IKZE)
26.ustawy i w roku podatkowym
wykazanym w poz.4 dokonuje doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy

Poz. 12 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 11.

Dochód po odliczeniach
12. Rok (podać rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy)
Od sumy kwot z poz. 15 i 20 należy odjąć sumę kwot z poz. 23, 24 i 26.

,

27.

,

└────┴────┴────┴────┘

F. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ
D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
zł,
28.
Utrata prawa do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych lub utrata prawa do odliczeń związanych z nabyciem nowych
Źródło przychodów
Koszty
uzyskania
Dochód
Strata 2)
technologii
albo utrata prawa doPrzychód
zwolnienia na podstawie
przepisów
wykonawczych do
ustawy2)z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.)
przychodów
(b lub
– c)art. 21 ust. 5b – 5c (c – b)
ustawy Należy wpisać kwoty dokonanych odliczeń, do których utracono prawo.
zł,
gr
Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy
29.
zł,
zł,
gr
zł, opodatkowania
gr

gr

Należna zaliczka
,

Odliczenia możesz dokonać także rozliczając się z dzieckiem, jak również rozliczając się z małżonkiem/-ką, ale tylko od kwoty swojego dochodu
ustalonego indywidualne – przed zsumowaniem ze współmałżonkiem.
Niezależnie od tego czy, i w jaki sposób dokonasz odliczenia kwoty wpłat na IKZE – jeśli dokonasz zwrotu z IKZE to uzyskasz przychód z innych
E. ODLICZENIE STRAT, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I WPŁAT NA
źródeł podlegający opodatkowaniu wg skali podatkowej
(18%ZABEZPIECZENIA
lub 32%) wEMERYTALNEGO
zeznaniu rocznym.
INDYWIDUALNE KONTO
(IKZE)
a

b

c

1. Pozarolnicza
13.
14.
15.
Kwoty
wpływające na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
działalność
gospodarcza
,
,
2. Działy specjalne
18.
19.
20.
produkcji
rolnej na zmniejszenie straty z działów specjalnych produkcji rolnej
Kwoty
wpływające

,

,

d

16.

,

e

21.

,

Strata z pozarolniczej działalności gospodarczej po zmniejszeniach

Suma kwot z poz. 23, 24 i 26 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 15 i 20.

30.

,

31.

f

17.

zł

,
,

22.

,

,

32.

,

Strata z działów specjalnych produkcji rolnej po zmniejszeniach
Straty z lat ubiegłych (wymienić źródła):

33.
23.

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.

w tym zagraniczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy

gr

,

PIT-36L

(10)

,
,

25.

1/3

,
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi
oferty
wzabezpieczenia
rozumieniu
ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. 26.Kodeks cywilny.
Wpłaty na indywidualne
konto
emerytalnego
(IKZE)
, związane,
Nie stanowi również porady inwestycyjnej ani podatkowej. Szczegółowe
warunki umowy o prowadzenie IKZE oraz koszty i27.ryzyka z nimi
Dochód po odliczeniach
jak również informacje na temat zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela
oraz
zasad
Od sumy kwot z poz. 15 i 20 należy
odjąć
sumę kwot zdziałania
poz. 23, 24 i 26. produktu określone są w ogólnych warunkach
,
umowy o prowadzenie IKZE.
F. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ
zł,

Utrata prawa do odliczeń z tytułu ulg inwestycyjnych lub utrata prawa do odliczeń związanych z nabyciem nowych
technologii albo utrata prawa do zwolnienia na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z późn. zm.) lub art. 21 ust. 5b – 5c
ustawy Należy wpisać kwoty dokonanych odliczeń, do których utracono prawo.
Kwoty wpływające na zwiększenie podstawy opodatkowania

28.

29.

,

gr

zł

└────┴────┴────┴────┘

produkcji rolnej

7. Nazwisko

,

42. Rok (podać rok, w którym małżonek korzystał ze zwolnienia na
podstawie art. 44 ust. 7a ustawy)

,
,
,
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA
ZEZNANIA ,
5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie
6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
E. ODLICZENIE STRAT, SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I WPŁAT NA
1)
 1. złożenie zeznania
INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO
(IKZE)  2. korekta zeznania
Suma kwot z poz. 23, 24 i 26 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 15 i 20.
B. Straty
DANE
IDENTYFIKACYJNE
z lat ubiegłych
(wymienić źródła):
23.

gr

,

Poz. 41 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 40. Poz. 42 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 40a.
41. Rok (podać rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia na podstawie
art. 44 ust. 7a ustawy)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
4. Rok
D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
W ROKU PODATKOWYM
2)
2)

81.

,
zł,

(należy zaznaczyć właściwe kwadraty):


POLTAX

PIT-36L

,

172.

Dochód
do opodatkowania
173.
podatnik
małżonek
Od sumy kwot z poz. 149 i 150 należy odjąć kwoty z poz. 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159 i 160
oraz
kwot z poz. 163
i 164. przychody wyłącznie z emerytury – renty zagranicznej
37. dodać sumę
37a.
uzyskiwał
Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku
174.
do
ustalenia stopy
38.
38a. procentowej
był(przeliczone
obowiązanyna
dozłote)
sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy

100%

Kwota z poz. 36 minus kwota z poz. 73.

36.171.
Poczta

33. Nr lokalu

,

% Kwota z poz.
%pomnożona ,przez%udział z poz., 53. %
%
%
10.
podatnik
był JASNE
obowiązany
sporządzania
dokumentacji,
o której
mowa
art.
25a ust.
ustawy
POLA
WYPEŁNIA
PODATNIK,
POLA
CIEMNE
URZĄD.wWYPEŁNIĆ
NA 1
MASZYNIE,
KOMPUTEROWO
LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI,
DRUKOWANYMI
4) doWiersz
ósmy w części
B
wypełniaWYPEŁNIA
się,
jeżeli obowiązujące
przepisy
przewidują
dokonanie
odliczeń od dochodu
(przychodu)
z tytułów
innych niż
,
, 72
,
,
,
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 39.
LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM
KOLOREM.
Składanie
w wersji
elektronicznej:
wymienione
w wierszu
od 1 do 7 części B, odpowiednio wiersz piąty w części
C wypełnia
się, jeżeli
obowiązującewww.portalpodatkowy.mf.gov.pl
przepisy przewidują dokonanie
56.
57.
58.
59.
60.
61.
77.
17%
11.
podatnik korzystał w jednymodliczeń
z pięciu
od lat poprzedzających rok wykazany w poz.4 ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy i w roku podatkowym
Kwota z poz. 72 pomnożona przez udział z poz. 54.
2. Nr dokumentu
3. Status
1. Identyfikator
podatkowy NIP podatnika
,
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 40.
wykazanym w poz.4 dokonuje doliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy
78.
20%
Poz. 12 wypełniają
podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz. 11.
% Kwota z poz.
%pomnożona ,przez%udział z poz., 55. %
%
%
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
(20)
/3
,
, 72
,
,
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz. 41.
12., Rok (podać rok, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy)
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów określonych przez organ
79.
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.
5) 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację
Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. podatkowy
– Ordynacjana
podatkowa
(Dz.
U.17
z 2012
r. poz.
podstawie
art.
ustawy
,
poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
└────┴────┴────┴────┘

F. PODSTAWA OPODATKOWANIA

35. Kod pocztowy

,

32. Nr
domu
170.

,

H. OBLICZENIE PODATKU

2)
W przypadku wypełnienia tego wiersza, należy wypełnić część D.
,
C. INFORMACJE
DODATKOWE
(należy zaznaczyć właściwe kwadraty):
3)
Ilekroć mowa jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art. 17 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza 5.
Przychody
odliczeniach
do pełnych
złotych).
Od kwot przychodów
3) Wydatki na cele określone w art. 11 ustawy podlegają odliczeniu
odpo
przychodu,
jeżeli(po
niezaokrągleniu
zostały odliczone
od dochodu
na podstawie
przepisów ustawy
uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E.
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym”.
” 80.
3,0%

168.

169.

,

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

Należy podać kolejny numer załącznika, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub C.

PIT/O

,

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

29. Powiat

,

35.

gr

20. Nr lokalu

,

1)
2. korekta zeznania
,

,

,

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
G. KWOTY
ZWIĘKSZAJĄCE
PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE
STRATĘ
14. Kraj
15. Województwo
16. Powiat

6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie zeznania

,

,

159.



Jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym na podstawie
deklaracji
PIT-36L, czyli
uzyskujesz przychód prowadząc działalność


PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
i rozliczasz się liniowo
- wg stawki 19%, to kwotę odliczenia, którego chcesz dokonać (dzięki wpłatom na konto IKZE)
PIT-36E. OBLICZENIE
L KWOTgospodarczą
B. DANE IDENTYFIKACYJNE
wykazujesz bezpośrednio w składanej deklaracji PIT-36L w części E.
C. INFORMACJE DODATKOWE
4. RAZEM
Odliczenia ogółem

,

,

Od kwoty z poz. 156 należy odjąć kwotę z poz. 157.

B.1.
DANE
PODATNIKA
Dochód
zwolniony
od podatku – na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy

,

gr

PRZEZ PODATNIKA
,

153.



,

33.

,
146.

1

mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
158.
B. DANEWydatki
IDENTYFIKACYJNE
I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

28.

,

,
145.

Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
157.
kwota
z poz. 156(zaznaczyć
jest większa
od sumy
kwot z poz. 149 i 150 pomniejszonej o kwoty
10. CelJeżeli
złożenia
formularza
właściwy
kwadrat):
z poz. 151-155, należy wpisać sumę kwot z poz. 149 i 150 pomniejszoną o kwoty z poz. 151-155;
1. 156.
złożenie zeznania
2. korekta zeznania 1)
w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.

Internet
(zaznaczyć właściwe
kwadraty):
(zaznaczyć właściwe kwadraty):
jest przeznaczony dla podatników
prowadzących
pozarolniczą
działalność
gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
1. za rok ubiegły
 1.1991
za rok ubiegły
Odliczenie przysługuje
opodatkowane
na zasadach określonych
w art. 30c
ustawy
z dnia 26 lipca
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
,
wyłącznie w kolejno po
 2. za rok (lata) poprzedzający(e)  2. za rok (lata) poprzedzający(e)
sobie dalej
następujących
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej
ustawą”.
rok ubiegły
rok ubiegły
”
dwóch latach podatkowych.
,
,
Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy.

Termin składania:
Miejsce, składania:

gr

,
144.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

22.

26.

,
143.

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz złożenie podpisu(ów) w części U traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu
DodatkowaKwadrat
obniżkaw– poz.
na podstawie
rozporządzenia
Rady
Ministrów z1,dnia
stycznia
1995
154.
155.
opodatkowania.
7 lub 8 zaznacza
się łącznie
z kwadratem
2, 3 24
albo
4 w poz.
6. r.
(Dz. U. Nr 14, poz. 63, z późn. zm.) – zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.
,
(Dz. U. Nr 137, poz. 638, z późn. zm.)
Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych – wykazane w części B.3. załącznika PIT/D
156.
9. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

20.

,

gr

,
,

PRZEZ PODATNIKA
,




8.

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

grgr



zgodnie z wnioskiem, o którym
Odliczenia od dochodu – wykazane
w części
PIT/O
mowa
w art. B
6 załącznika
ust. 2 ustawy
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z poz. 149.
Odliczenie
małżonka
nie może
z poz.
150.
w sposób
przewidziany
w przekroczyć
art. 29 ust. 4kwoty
ustawy
- podatnik
Ulga odsetkowa – wykazana w części B.1. załącznika PIT/D
w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - małżonek

,

18.

zł,

wspólnienie
z małżonkiem,
w sposób
Suma odliczeń podatnika nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 149, suma odliczeń3.małżonka
może przekroczyć kwoty dochodu z4.poz.
150. przewidziany zł,

7.

16.

,



6.

3. Status

15.

gr

4. Status
140.

,

PIT-37

czynności życiowych
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ
STRATY)
,
,

,
,
33. Formularz

70.

- na cele krwiodawstwa, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw 2)

,

68.

,
,
,
,
,
Od kwoty z poz. 66 należy odjąć kwotę z poz. 67.
27.
28.
29.
30.
31.
2. Z działalności
Odliczeniaprowadzonej
od przychodów wydatków mieszkaniowych _ wykazane w części B.3. załącznika PIT/D
w formie spółki(ek) osób
fizycznych, w której(ych)
podatnik jest wspólnikiem
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota z poz. 69 jest mniejsza od kwoty z poz. 68, należy wpisać kwotę z poz. 69; w przeciwnym wypadku
,
,
,
,
należy wpisać kwotę z poz. 68. ,
34.
3. Z najmu, podnajmu,
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
dzierżawy, poddzierżawy

2. Nr dokumentu

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

66.

Odliczenie podatnika nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 88 i 137 pomniejszonej o└────┴────┴────┴────┘
kwoty z poz. 141 i 143.




zł,

.

Podstawa
prawna:
Art.dochodu
45 ust. 1zwolnionego,
ustawy.
Dochód
po odliczeniu
strat i składek na ubezpieczenia społeczne
TerminOdskładania:
kwietnia
sumy kwot z poz.Do
88dnia
i 13730
należy
odjąć roku
sumęnastępującego
kwot z poz. 141, po
143roku
i 145podatkowym.
(podatnik).
Odskładania:
sumy kwot z poz.Urząd,
135 i 138
należy odjąć
sumę
kwot45
z poz.
142, 144
i 146dalej
(małżonek).
Miejsce
o którym
mowa
w art.
ustawy,
zwany
urzędem”.
”

- organizacjom na prowadzoną przez nie działalność pożytku
11.
12.
publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26
,
,
ust.CIEMNE
1 pkt 9 lit.WYPEŁNIA
a ustawy 3) URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA
DUŻYMI, DRUKOWANYMI
W RĘCZNIE,
1. Darowizny
- na cele kultu religijnego, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt
9 lit. b
13.
14.
LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie
w wersji
elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
ustawy
W
W
W
przekazane: 2)
,
,

,

15. Nr domu

65.

Przychód po odliczeniach

Od sumy kwot z poz. 42 i 49 należy odjąć sumę kwot z poz. 62, 63 i 65.

,

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

13. Gmina
14.26
Ulica
w tym składki, o których mowa w art.
ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w związku z art. 11
ustawy 4)
17.
Miejscowość
Odliczenia
od przychodów




lokalu

,

,
, od
Formularz
przeznaczony
jestprzekroczyć
dla podatników,
których
mapomniejszonej
zastosowanie
art.
45 142
ust.i 144.
1 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym
Odliczenie
małżonka nie może
sumy kwotdo
z poz.
135 i 138
o kwoty
z poz.
osób fizycznych
(Dz. U. ozktórych
2012 r.
poz.w 361,
późn.
zm.),
zwanej dalej ustawą”, a osiągnięte
przez nich dochody 148.
(poniesione straty) oraz
w tym zagraniczne,
mowa
art. 26z ust.
1 pkt
2a ustawy
147.
”
dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.
,
(21)
/4 ,

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Odliczenie z poz. 34 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 42 i 49 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 62 i 63 zeznania PIT-28, kwoty z poz. 149
zeznania PIT-36, kwoty z poz. 103 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz. 35 nie może przekroczyć kwoty z poz. 150 zeznania PIT-36,
kwoty z poz. 104 zeznania PIT-37.
podatnik
małżonek

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
Straty z lat ubiegłych (wymienić
źródła):
OSIĄGNIĘTEGO
DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM 5. Rok
Składki na ubezpieczenia społeczne

WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH

gr

małżonek
zł,

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
3. Nr dokumentu
32. NrPIT/M
domu 139.33. Nr
Należna zaliczka, w tym zaliczka pobrana przez płatnika – wykazana w załączniku

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

9. Pierwsze imię

Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

podatnik
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
Dochód – wykazany
w załączniku
PIT/M
POLTAX
137. w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
138.
LITERAMI,
CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie

wypełnienie
formularza
wcześniejsze
zapoznanie
się zprzekroczyć
broszurą informacyjną
Suma odliczeń podatnika niePrawidłowe
może przekroczyć
dochodu
z poz. 88 i ułatwi
137, suma
odliczeń małżonka
nie może
dochodu z poz.dostępną
135 i 138.

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

1/3

LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

D.3. DOCHODY MAŁOLETNICH DZIECI
29. Powiat

zł,
w urzędach. Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody
PIT-36
Dochód zwolniony od podatku
– na podstawie
art. 21 ust. 1 gospodarczej
pkt 63a ustawy lub z działów specjalnych
141.
z pozarolniczej
działalności
produkcji rolnej. 142.

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO
zł,

9.62.
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

Strata obliczona zgodnie z art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym.
10.
Kraj na ubezpieczenia społeczne
11. Województwo
Składki

(20)

POLTAX

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
E. ODLICZENIE
DOCHODU36.
ZWOLNIONEGO,
STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
35. Kod pocztowy
Poczta

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

6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
 1. złożenie zeznania  2. korekta zeznania 1)
D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART. 11 USTAWY 3)
B. DANE
IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz. 42 i 49.
7.
Nazwisko
Straty
z lat ubiegłych

6. Pierwsze imię

”

„”

25. Pierwsze imię
26. Data
urodzenia
- miesiąc
- rok)LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA
URZĄD.
WYPEŁNIĆ NA(dzień
MASZYNIE,
KOMPUTEROWO

2. Identyfikator

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O.

POLA
JASNE WYPEŁNIA PODATNIK,
POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
A. MIEJSCE
SKŁADANIA
ZEZNANIA
POLTAX
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

20. Nr lokalu

23. Poczta

2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka

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

└────┴────┴────┴────┘
Wiersz ósmy w części B wypełnia się, jeżeli obowiązujące przepisy
przewidują dokonanie odliczeń od dochodu (przychodu) z tytułów innych niż
A.1.przepisy
DANE PODATNIKA
Art. 21 ust. 2 pkt w
2 ustawy
z dnia
1998 r. oB,
zryczałtowanym
podatku
dochodowym
niektórych
wymienione
wierszu
od201listopada
do 7 części
odpowiednio
wiersz
piąty wodczęści
C przychodów
wypełnia się, jeżeli obowiązujące
przewidują dokonanie
5. Nazwisko
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą”.
odliczeń
od podatku
z tytułów
innych
niż wymienione
w wierszu” od 1zwana
do 4dalej
części
C.
Osoba fizyczna
osiągająca przychody
objęte
ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych,
podatnikiem”.

4)

19. Nr domu

22. Kod pocztowy

34. Miejscowość
ZEZNANIE
O WYSOKOŚCI
UZYSKANEGO
Jeżeli małżonkowie rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O
wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy
2)
W przypadku
wypełnienia
tego wiersza, PRZYCHODU,
należy wypełnić część D.
z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.
WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU
Rok r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
3)
Ilekroć mowa jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca4.1991
OD PRZYCHODÓW
EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK
A. DANE IDENTYFIKACYJNE

Podstawa prawna:

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

18. Ulica

Wiersz
ósmy w części
B wypełnia
się, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonanie 34.
odliczeń od dochodu (przychodu)
Razem odliczenia
od dochodu
(przychodu)
35. z tytułów innych niż
Suma
kwot z wierszy
od 1 od
do 1
8. do 7 części B, odpowiednio wiersz piąty w części C wypełnia się, jeżeli obowiązujące przepisy przewidują dokonanie
wymienione
w wierszu
W
27. Kraj
28. Województwo
odliczeń
od
podatku
tytułów
innych
niż
wymienione
w
wierszu
od
1
do 4DUŻYMI,
części
C.
INFORMACJA
O ODLICZENIACH
POLA JASNE
WYPEŁNIA
PODATNIK,
POLA z
CIEMNE
WYPEŁNIA
URZĄD.65
WYPEŁNIĆ
NA MASZYNIE,
KOMPUTEROWO
LUBzeznania
RĘCZNIE,
DRUKOWANYMI
Kwotę
z poz.
34
należy
przenieść
do
poz.
zeznania
PIT-28
lub
poz. 151
PIT-36
lub
W
W
WOD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

4)

13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

16. Powiat

B.2. DANE MAŁŻONKA

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika

PIT/O

12. Pierwsze imię

15. Województwo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Ilekroć mowa jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
, U. z 2012 r. poz. 361, z późn.
, zm.).

3)

PIT-28

wychowujących dzieci
,

PIT/O
1
Jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym
B.1. DANE PODATNIKA
• na podstawie
deklaracji
PIT-36, czyli uzyskujesz przychód prowadząc
działalność gospodarczą i rozliczasz się wg skali




lub jeśli rozliczasz się z Urzędem Skarbowym
• na podstawie deklaracji PIT-28, czyli uzyskujesz np. przychody podlegające rozliczeniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
to kwotę odliczenia, którego chcesz dokonać, dzięki wpłatom na konto IKZE wykazujesz w załączniku PIT/0 w rubryce B7.
Tę samą kwotę należy wykazać w części FPOLTAX
składanej deklaracji PIT-36 lub w części D.1 składanej deklaracji PIT-28.
29.
25.

6. Wydatki
na nabycie
nowych technologii
Razem
odliczenia
od dochodu
(przychodu)
Suma
kwot tego
z wierszy
od 1 do 8.podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-28.
Wiersza
nie wypełniają

POLTAX

przewidziany
 4. wdlasposób
osób samotnie

109.

Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych
110.
Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz złożenie podpisu(ów) w części M traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu
opodatkowania.
Kwadrat
w poz.
lub 8 zaznacza
sięzłącznie
z kwadratem 1, 2, 3 albo 4 w poz. 6.
,
Od kwoty
z poz.
1087należy
odjąć kwotę
poz. 109.
111.
Dochód po odliczeniach

,

28.
22.

,
,



2. wspólnie
z małżonkiem,
3. wspólnie z małżonkiem,
1. indywidualnie
Odliczenia
od dochodu wydatków
mieszkaniowych
– wykazane w części B.3. załącznika
108.
zgodnie z wnioskiem, o którym
zgodnie z wnioskiem, o którym
PIT/D
mowa w art. 6 ust. 2 ustawy
mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

7.




odliczeń
tytułówtechnologii
innych niż wymienione w wierszu od 1 do 4 części C.
6. Wydatkiodnapodatku
nabycie znowych



6.

gr

Razem odliczenia od
dochodu (przychodu)
34.
35.
- organizacjom
na prowadzoną
przez nie
działalnośćwykonywania
pożytku
11.
12.
3. Wydatki
cele rehabilitacyjne
oraz
wydatki związane
z ułatwieniem
19.
20.
Suma
kwot znawierszy
odpublicznego
1 do 8.
w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 26
czynności życiowych
3)
,,
,,
1 pkt 9dolit.poz.
a ustawy
Kwotę z poz. 34 należyust.
przenieść
65 zeznania PIT-28 lub poz. 151 zeznania PIT-36 lub
1. Darowizny
- na cele kultu religijnego, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b
13.
14.
poz.
105 zeznania
PIT-37.
21.
22.
4. Zwrot
nienależnie
pobranych
świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód
ustawy
podlegający
jeżeli niePIT-37.
zostały
Kwotę
z poz. 352)opodatkowaniu
należy przenieść (w
do kwotach
poz. 152 uwzględniających
zeznania PIT-36 lubpodatek),
poz. 106 zeznania
przekazane:
,,
,,
one potrącone przez płatnika
,
,
- na cele krwiodawstwa, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy
15.
16.
25.
26.
24. Małżonek
korzystał
z ulgi
5. Wydatki
z tytułu
23.załącznika,
Podatnik korzystał
z ulgijako pierwszy
Należy
podać
kolejny
numer
oznaczając
załącznik
z wypełnioną
częścią B lub C.
internetowej w rozliczeniach
użytkowania sieci
internetowej w rozliczeniach
,
,
(zaznaczyć
właściwe
kwadraty):
(zaznaczyć
właściwe kwadraty):
W Internet
przypadku wypełnienia tego
wiersza,
należy
wypełnić część
D.
2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw 2)
17.
18.
1.
za
rok
ubiegły
1.
za
rok
ubiegły
Ilekroć
mowaprzysługuje
jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).
Odliczenie
wyłącznie w kolejno po
,
,
Wiersz
ósmy w części B wypełnia
jeżeli
obowiązujące przepisy
dokonanie odliczeń od dochodu
(przychodu) z tytułów innych
niż
2. za się,
rok (lata)
poprzedzający(e)
2. za rokprzewidują
(lata) poprzedzający(e)
następujących
3. sobie
Wydatki
na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem
wykonywania
19.
20.
rok ubiegły
wymienione
w wierszu od 1 do 7 rok
części
B, odpowiednio wiersz piąty
w części C wypełnia się, jeżeli obowiązujące
przepisy przewidują dokonanie
ubiegły
dwóch
latach podatkowych.
,
,
czynności
życiowych

4)

- przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
zł,
gr
zł,
gr
- świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu
Gwarantowanych99.
Świadczeń Pracowniczych, 100.
- należności za pracę przypadających tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
,
,
- należności z umowy aktywizacyjnej,
101.
102.

,
,
Dochód małżonka – od kwoty z poz. 97 należy odjąć kwotę z poz. 100.
Podstawa
prawna:od dochodu
Art. 45
ust. 1 ustawy
z dniaB26załącznika
lipca 1991PIT/O
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz.
361, z późn. zm.),
Odliczenia
– wykazane
w części
105.
106.
WPŁATY DOKONANE
WPŁATY DOKONANE
zwanej dalej ustawą”.
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć
kwoty z poz. 103.
”
PRZEZ PODATNIKA
PRZEZ PODATNIKA
Termin
składania:
kwietnia roku
po roku podatkowym.
,
,
Odliczenie
małżonkaDo
niednia
może30
przekroczyć
kwotynastępującego
z poz. 104.
Miejsce
składania:
Urząd, o w
którym
w art. 45PIT/D
ustawy, zwany dalej urzędem”.
Ulga
odsetkowa – wykazana
częścimowa
B.1. załącznika
107.
”
Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty):
Kwota z poz. 107 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105 i 106.
,

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)
kwoty z poz. 104 zeznania PIT-37.

- przychodów z działalności wykonywanej osobiście (między innymi z umów

, zlecenia, kontraktów menedżerskich,
,
zasiadania w radach nadzorczych,
pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
podatnik
małżonek

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej,
,
3) nieDochód
są obowiązani
doliczać
do uzyskanych
dochodów
dochodów małoletnich dzieci,
po odliczeniu
składek
na ubezpieczenia
społeczne
103.
104.
4) nieDochód
obniżają
dochodów
stratyz zpoz.
lat ubiegłych.
podatnika
– odokwoty
66 należy odjąć kwotę z poz. 99.

6.
Wydatki na nabycie nowych technologii
8. Nazwisko
9. Pierwsze
imię
- organizacjom na prowadzoną przez nie działalność
pożytku

2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw 2)

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
,
,
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM

6. RAZEM

22.

podlegający
opodatkowaniu (w kwotach uwzględniających podatek), jeżeli nie zostały
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
A. DANE
IDENTYFIKACYJNE
one potrącone przez płatnika
,
,
_ INNE NIŻ MIESZKANIOWE
25.
B.
OD 23.
DOCHODU
(PRZYCHODU)
LUB 26.
BEZPOŚREDNIO
24. Małżonek korzystał
z ulgi
5. Wydatki z tytułu
Podatnik korzystał
z ulgi
A.1.ODLICZENIA
DANE PODATNIKA

3)

67.

W poz. 88 należy wykazać przychody,
88.
89.
do których w poz. 89 małżonek stosuje
5. Rok
50% koszty uzyskania przychodów na
,
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy.
,
,
,
└────┴────┴────┴────┘
90.
91.
92.
93.
94.
5.Formularz
Inne źródła,
niewymienione
przeznaczony
jest dla podatników, którzy w roku podatkowym:
w wierszach od 1 do 4
1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody
Polskiej, podlegające
opodatkowaniu na
, ze źródeł położonych
, na terytorium Rzeczypospolitej
,
,
ogólnych zasadach przy zastosowaniu 95.
skali podatkowej, tj. w szczególności
z
tytułu:
96.
97.
98.

,

7. Data urodzenia (dzień - miesiąc
- rok)
└────┴────┘
18.

Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
,└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘
,
W przypadku
opodatkowania
dochodów
małżonków
składa sięwykonywania
wspólny załącznik PIT/O.
3. Wydatkiłącznego
na cele rehabilitacyjne
oraz
wydatki związane
z ułatwieniem
19.
20.
A.2.
Jeżeli DANE
małżonkowie
rozliczają się indywidualnie i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy
czynnościMAŁŻONKA
życiowych
,10. Data urodzenia (dzień - miesiąc
, - rok)
z małżonków,
podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.
8. Nazwisko
9. Pierwsze imię

2)

,

,

1.Należności ze stosunku: pracy,
68.
69.
70.
71.
72.
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
,
,
wypłacone przez zakład pracy
W poz. 73 należy wykazać
przychody,
do PODATNIK,
POLA JASNE
WYPEŁNIA
POLA CIEMNE WYPEŁNIA
URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
73.
74.
POLTAX
których w poz. 74 małżonek
stosuje
50%LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
LITERAMI,
CZARNYM
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
uzyskania
przychodów
1.koszty
Identyfikator
podatkowy
NIPna
/ numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
3. Nr dokumentu
4. Status
,
podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy.
,
,
,
75.
76.
77.
2. Emerytury – renty└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
oraz inne krajowe
których mowa
art. 34
2. świadczenia,
Identyfikator o
podatkowy
NIP / w
numer
PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka
ust. 7 ustawy
,
,
78.
79.
80.
81.
82.
3. Działalność wykonywana
osobiście,
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
o której mowa w art. 13 ustawy
Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.
,
,
,
,
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
83.
84.
85.
86.
87.
4. Prawa autorskie i inne prawa, o których
mowa w art. 18 ustawy

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

Odliczenie z poz.
nie może
przekroczyć
sumy
z poz.
42 i 49
pomniejszonej
o sumę
kwotKOMPUTEROWO
z poz. 62 i 63 zeznania
PIT-28,
kwoty
z poz. 149
POLA34
JASNE
WYPEŁNIA
PODATNIK,
POLAkwot
CIEMNE
WYPEŁNIA
URZĄD.
WYPEŁNIĆ NA
MASZYNIE,
LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI,
DRUKOWANYMI
POLTAX
1)
3. Rok odliczenie z poz. 35 nieSkładanie
4. Nr
załącznika
LITERAMI,
LUBzeznania
NIEBIESKIM
KOLOREM.
w wersji elektronicznej:
www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
zeznania PIT-36,
kwotyCZARNYM
z poz. 103
PIT-37.
Odpowiednio
może przekroczyć
kwoty z poz.
150
zeznania
PIT-36,
kwoty z poz.
104 zeznania
PIT-37.
W
PODATKOWYM
1. Identyfikator
podatkowy
NIPROKU
/ numer
PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka
└────┴────┴────┴────┘
└────┴────┘
podatnik
małżonek
zł,
gr
zł,
gr
Załącznik do
zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
organizacjom nadochodów
prowadzoną
przez nie działalność
pożytku załącznik PIT/O.
11.
12.
W przypadku łącznego -opodatkowania
małżonków
składa się wspólny
publicznego
w sferze
zadań
publicznych,
oułatwi
których
mowa w art.
26
Prawidłowe
wypełnienie
formularza
wcześniejsze
zapoznanie
się zwypełnia
broszurąi informacyjną
dostępnązeznania
w urzędach.
Jeżeli małżonkowie rozliczają
się
indywidualnie
i każdy
z nich korzysta
z odliczeń,
załącznik
PIT/O
dołącza do swojego
każdy
,
,
ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy 3)
z małżonków, podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków.

1)

,

10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

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




,

66.

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

9. Pierwsze imię

W ROKU PODATKOWYM
5. Nazwisko
2. Darowizny wynikające z odrębnych ustaw 2)

,

65.

,

Suma kwot z wierszy od 1 do 5.

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NIŻ MIESZKANIOWE LUB BEZPOŚREDNIO
WYMIENIONE
W ZEZNANIACH
PODATKOWYCH
INFORMACJA
O ODLICZENIACH
OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

1. Darowizny

,

