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WYPEŁNIĆ DUŻYMIe DRUKOWANYMI LITERAMIe CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREMn

z5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL cniepotrzebne skreślićh podatnika

Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

j5 Nr dokumentu

ó5 Status

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

c5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL cniepotrzebne skreślićh małżonka
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

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

PITMj6

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU UPONIESIONEJ STRATY(
,5 Rok

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

Formularz przeznaczony jest dla podatników) którzy w roku podatkowym–
jh uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cpodlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowejh wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów cprzychodówhe
gh nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkoweje
wh nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dziecie
bh nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłyche
fh nie odliczają tzwn minimalnego podatku dochodowegon

Podstawa prawna0
Termin składania0
Miejsce składania0

Artn bf ustn j ustawy z dnia g3 lipca j99j rn o podatku dochodowym od osób fizycznych cDzn Un z gmj6 rn pozn jfm9e
z późnn zmnhe zwanej dalej ustawą”n
”
Od dnia jf lutego do dnia wm kwietnia roku następującego po roku podatkowyme z zastrzeżeniem artn bf ustn : ustawyn
Urząde o którym mowa w artn bf ustawye zwany dalej urzędem”n
”

:5 Wybór sposobu opodatkowania czaznaczyć właściwe kwadratyh0
jn indywidualnie

65

gn wspólnie z małżonkieme
zgodnie z wnioskieme o którym
mowa w artn 3 ustn g ustawy

wn w sposób przewidziany
dla wdów i wdowców

w sposób przewidziany w artn g9 ustn b ustawy – podatnik

b5

bn w sposób przewidziany
dla osób samotnie
wychowujących dzieci

w sposób przewidziany w artn g9 ustn b ustawy – małżonek

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz złożenie podpisucówh w części O traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu
opodatkowanian Kwadrat w pozn : lub 6 zaznacza się łącznie z kwadratem je ge w albo b w pozn 3n

A5 MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
75 Urząd) do którego jest adresowane zeznaniejh

zl5 Cel złożenia formularza czaznaczyć właściwy kwadrath0
gn korekta zeznaniagh

jn złożenie zeznania

B5 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

Pozn g3ówb można nie wypełniaće
jeżeli w pozn 3 zaznaczono kwadrat nr g i adres zamieszkania małżonka jest taki jak w części Bnjn8 pozn g3ówb nie wypełnia sięe jeżeli w pozn 3
zaznaczono kwadrat nr wn

Bnjn DANE PODATNIKA
zz5 Nazwisko

zó5 Kraj

zc5 Pierwsze imię

z,5 Województwo

z65 Gmina

zj5 Data urodzenia cdzień ó miesiąc ó rokh

z:5 Powiat

zb5 Ulica

cz5 Miejscowość

z75 Nr domu

cl5 Nr lokalu

cc5 Kod pocztowy

Bngn DANE MAŁŻONKA
cj5 Nazwisko

c:5 Kraj

c75 Gmina

jj5 Miejscowość

có5 Pierwsze imię

c65 Województwo

c,5 Data urodzenia cdzień ó miesiąc ó rokh

cb5 Powiat

jl5 Ulica

jz5 Nr domu

jc5 Nr lokalu

jó5 Kod pocztowy
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Cg DOCHODY j STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
Cktk DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Źródła przychodów

Przychód

a
6g Należności ze stosunku) pracy:
służbowego: spółdzielczego i z pracy
nakładczej: a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
W pozk sd należy wykazać przychodyy
do których w pozk st podatnik stosuje
udp koszty uzyskania przychodów na
podstawie artk óó ustk 3 pkt i ustawyk

b

zły

Koszty uzyskania
przychodów
gr

zły

Dochód
nb – ca
zły

gr

c

90g

92g

45g

46g

Strata
nc – ba
gr

Zaliczka pobrana
przez płatnika

zły

d

gr

zł

e

9mg

f

9–g

9(g

49g

44g

8g Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia: o których mowa
w artg 94 ustg m ustawy

48g

9g Działalność wykonywana osobiście:
o której mowa w artg 69 ustawy
bw tym umowy o dzieło i zleceniae

40g

42g

4mg

4–g

4(g

4g Prawa autorskie i inne prawa: o których
mowa w artg 6– ustawy

05g

06g

08g

09g

04g

W pozk uu należy wykazać przychodyy
do których w pozk uj podatnik stosuje
udp koszty uzyskania przychodów na
podstawie artk óó ustk 3 pkt t–i ustawyk

00g

02g

0g Inne źródła: niewymienione
w wierszach od 6 do 4

0mg

0–g

0(g

25g

26g

2g RAZEM

28g

29g

24g

20g

Suma kwot z wierszy od t do uk

Ckók DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
6g Należności ze stosunku) pracy:
służbowego: spółdzielczego
i z pracy nakładczej: a także zasiłki
pieniężne z ubezpieczenia
społecznego wypłacone przez zakład
pracy
W pozk %t należy wykazać przychodyy
do których w pozk %ó małżonek stosuje
udp koszty uzyskania przychodów na
podstawie artk óó ustk 3 pkt i ustawyk

22g

2mg

m6g

m8g

2–g

2(g

m5g

m4g

m0g

8g Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia: o których mowa
w artg 94 ustg m ustawy

m9g

9g Działalność wykonywana osobiście:
o której mowa w artg 69 ustawy
bw tym umowy o dzieło i zleceniae

m2g

mmg

m–g

m(g

–5g

4g Prawa autorskie i inne prawa: o których
mowa w artg 6– ustawy

–6g

–8g

–9g

–4g

–0g

W pozk 9j należy wykazać przychodyy
do których w pozk 9% małżonek stosuje
udp koszty uzyskania przychodów na
podstawie artk óó ustk 3 pkt t–i ustawyk

–2g

–mg

0g Inne źródła: niewymienione
w wierszach od 6 do 4

––g

–(g

(5g

(6g

(8g

2g RAZEM

(9g

(4g

(0g

(2g

Suma kwot z wierszy od t do uk

podatnik

Dg ODLICZENIA OD DOCHODU
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozk jsk
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozk 3uk
Odliczenia – wykazane w części B załącznika PITjO
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozk js pomniejszonej o kwotę z pozk 3%k
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozk 3u pomniejszonej o kwotę z pozk 39k
Ulga odsetkowa – wykazana w części Bg6g załącznika PITjD
Odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z pozk js i 3u pomniejszonej o kwoty
z pozk 3%y 39y 33 i tddk
Dochód po odliczeniach

PIT,9m

nóua

óhs

gr

zły

(mg

(–g

((g

655g

656g

658g

Od sumy kwot z pozk js i 3u należy odjąć kwoty z pozk 3%y 39y 33y tdd i tdtk
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części Bg9g załącznika PITjD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozk tdók Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozk tdó
podlega odliczeniu w następnych latachk
odliczeniu w następnych latachk

małżonek
zły

659g
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Eh OBLICZENIE PODATKU

złc

Podstawa obliczenia podatku ipo zaokrągleniu do pełnych złotychu
Jeżeli w pozt j zaznaczono kwadrat nr 6c należy wpisać kwotę z pozt 6w1 pomniejszoną o kwotę
z pozt 6wst W pozostałych przypadkach należy wpisać połowę kwoty obliczonej jako różnica kwot
z pozt 6w1 i 6wst
Obliczony podatek – zgodnie z arth RH usth 3 ustawy
Podatek od podstawy z pozt 6w08 jeżeli w pozt j zaznaczono kwadrat nr 1c s albo 0c tak obliczony podatek
należy pomnożyć przez dwa8 jeżeli wynik jest liczbą ujemnąc należy wpisać wt
Doliczenia do podatku

zł

3W4h

3W5h

podatnik

Fh ODLICZENIA OD PODATKU

małżonek
złc

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

gr

3WYh

gr

złc

3WHh

3W6h

3Wjh

33Wh

gr

Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozt 6wm i 6wjt
Odliczenia – wykazane w części C załącznika PITGO
Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozt 6wm i 6wj pomniejszonej o sumę
kwot z pozt 6wb i 6wót
z pozt i pot odliczeniach
Podatek

333h

Od sumy kwot z pozt 6wm i 6wj należy odjąć sumę kwot z pozt 6wbc 6wóc 6w; i 66wt
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części ChRh załącznika PITGD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozt 666t Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozt 666
podlega odliczeniu w następnych latacht

33Rh

Gh OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Podatek należny ipo zaokrągleniu do pełnych złotychu

zł

33óh

Od kwoty z pozt 666 należy odjąć kwotę z pozt 661t
Różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników
DO ZAPŁATY
Od kwoty z pozt 66s należy odjąć sumę kwot z pozt jm i ;jt Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąc należy
wpisać wt
Różnica między sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym
NADPŁATA
Od sumy kwot z pozt jm i ;j należy odjąć kwotę z pozt 66st Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąc należy
wpisać wt

33Yh

334h

podatnik

Hh DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

małżonek
złc

gr

złc

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnesu

335h

33Hh

Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowym0u
Podatnik – od sumy kwot z pozt b części E załącznika PITJO należy odjąć kwotę z pozt s; tego
załącznikat
Małżonek – od sumy kwot z pozt ó części E załącznika PITJO należy odjąć kwotę z pozt 0w tego
załącznikat
Przysługująca kwota różnicymu

336h

33jh

gr

3RWh

Suma kwot z pozt 66ó i 66; nie więcej niż suma kwot z pozt 66j i 66bt
3R3h

Łączna kwota zwrotu
Suma kwot z pozt 66m i 61wt

Ih INFORMACJA O DOCHODACH mPRZYCHODACHS WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE
ARTh Y4 USTh óc USTAWY
3RRh Kwota dochodów mprzychodówS

złc
gr

Jh WNIOSEK O PRZEKAZANIE 37 PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO mOPPS
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego inumer KRSu organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie
odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczt
3Róh Numer KRS

0000120586

Wnioskowana kwota
Kwota z pozt 610 nie może przekroczyć 6l kwoty z pozt 66s
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółt

3RYh

złc
gr

Kh INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicyc którzy wypełnili część Jc w pozt 61m mogą podać cel szczegółowy 6lc a zaznaczając kwadrat w pozt 61j wyrazić zgodę na
przekazanie OPP swojego imieniac nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z pozt 610t W pozt 61b można podać dodatkowe informacjec
npt ułatwiające kontakt z podatnikiem itelefonc ehmailut
3R4h Cel szczegółowy 37

3R5h Wyrażam zgodę

AKCJA E-LIFE; hipoterapia i rehabilitacja chorych dzieci
3RHh
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LH INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W pozó tr-–tgt należy podać liczbę załącznikówó Pozó tgr i tgg wypełniają podatnicyb którzy załącznik PITwD dołączyli do innego niż składane
zeznanieó Jeśli w pozó tgr zaznaczono kwadrat nr rb należy wypełnić pozó tgsó
PITUO

Certyfikat rezydencji

EShH

ES:H

EBNH

EBSH Załącznik PITUD dołącza do swojego zeznania
yzaznaczyć właściwy kwadratd7
tó podatnik

PITUD

PITASK
EBEH

EBBH Kod formularzaR do którego został dołączony załącznik PITUD
yzaznaczyć właściwy kwadratd7

tó PITkr-

ró małżonek

ró PITkg:

gó PITkgm

EBYH Identyfikator podatkowyR nazwisko i imię małżonka oraz urządR do którego został złożony załącznik PITUD

MH RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY
Jeżeli z zeznania wynika nadpłata w tej części można wskazać rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowokkredytowej
ySKOKdb inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarcząb na który ma nastąpić jej zwrotó Podaje się wyłącznie rachunekb którego
posiadaczem ywspółposiadaczemd jest podatnik lub małżonekó Wskazanie rachunkub którego posiadaczem ywspółposiadaczemd nie jest
podatnikb a jest nim małżonekb jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w pozó : kwadratu nr ró Wskazany rachunek aktualizuje
poprzednio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty osoby wskazanej w pozó tgJó
EBWH Osoba zgłaszająca rachunek ynależy zaznaczyć właściwe kwadratyh kwadrat nr r można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozó : kwadratu nr rd6
tó podatnik

ró małżonek

EB5H Posiadacz rachunku ywypełnić wyłącznieb gdy posiadaczem są również inne osoby niż wskazane w pozó tgJd7
EBbH Kraj siedziby banku óoddziału4 yuzupełnić wyłącznieb gdy wskazano rachunek zagranicznyd
EBhH Pełny numer rachunku yw przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFTd
EH Numer IBAN6

SH Kod SWIFT6

NH KARTA DUŻEJ RODZINY óKDR4 Wypełnienie pozó tg6 nie jest obowiązkoweó
EB:H Osoba posiadająca ważną KDR ykwadrat nr r można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozó : kwadratu nr rd7
tó podatnik

ró małżonek

OH OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA U MAŁŻONKA U PEŁNOMOCNIKA
W przypadku zaznaczenia w pozó : kwadratu nr rb g albo sb kwadratu w pozó m lub w pozó -b oświadczamb iż są spełnione warunki
do opodatkowania dochodów w wybrany sposóbó W przypadku zastosowania artó : ustó ra ustawyb oświadczam pod rygorem
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznaniab że jest spełniony warunek przewidziany w tym przepisieó
EYNH Podpis podatnika

EYEH Podpis małżonka

EYSH Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

td Przez urządb do którego jest adresowane zeznanie rozumie się urząd skarbowyb przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje

swoje zadaniaó
rd Zgodnie z artó -t ustawy z dnia r6 sierpnia t66m ró – Ordynacja podatkowa yDzó Uó z rjt- ró pozó -jjb z późnó zmódó
gd Należy wpisać kwotę składekb o których mowa w artó r: ustó t pkt r i ra oraz artó rmb ustó t i r ustawyb tjó zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu

ywykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeńdb pomniejszonych o składki odliczone w PITkg:Lb
w PITkr- lub wykazane jako odliczone w PITkt:0 lub PITkt60ó W przypadku obojga rodzicówb opiekunów prawnych dzieckab rodziców zastępczychb którzy pozostają
w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyb należy wypełnić zarówno pozó tt: jak i pozó ttmó Zasada ta obejmuje również podatnikab który zawarł związek
małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowegob a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowegoó
sd Pozó tt6 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonkówó
Jd W przypadku obojga rodzicówb opiekunów prawnych dzieckab rodziców zastępczychb którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyb składających

odrębne zeznania PITkg: albo PITkgmb suma kwot z pozó trj PITkgm i pozó grm PITkg:b każdego z małżonkówb nie może przekroczyć sumy kwot
z pozó tt: i ttmó Na podstawie artó mr § ta ustawy z dnia r6 sierpnia t66m ró – Ordynacja podatkowab kwotę obliczoną zgodnie z artó rmf ustó -–tj ustawy traktuje się
na równi z nadpłatąó

Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pozó tts lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczegob zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracjió
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymó

PITABb

yrJd

sws
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