
 

POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKw POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD5 WYPEŁNIĆ NA MASZYNIEw KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIEw DUŻYMIw DRUKOWANYMI
LITERAMIw CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM5 Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

PITMjhkchl 6uh

z5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL kniepotrzebne skreślićl podatnika

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

j5 Nr dokumentu ó5 Status

c5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL kniepotrzebne skreślićl małżonka

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

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

PITMjh
ZEZNANIE OWYSOKOŚCI

OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU UPONIESIONEJ STRATY(
W ROKU PODATKOWYM ,5 Rok

└────┴────┴────┴────┘

Formularz przeznaczony jest dla podatników) którzy w roku podatkowymb
z( wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) podlegające opodatkowaniu na
ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej) tj5 w szczególności z tytułub

M wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego) stosunku
pracy Uw tym spółdzielczego stosunku pracy( oraz pracy nakładczej)

M emerytur lub rent krajowych Uw tym rent strukturalnych) rent socjalnych()

M świadczeń przedemerytalnych) zasiłków przedemerytalnych)

M należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach
produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją
rolną)

M zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego)
M stypendiów)

M przychodów z działalności wykonywanej osobiście Umiędzy innymi z umów

zlecenia) kontraktów menedżerskich) zasiadania w radach nadzorczych)
pełnienia obowiązków społecznych) działalności sportowej()

M przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych)

M świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych)

M należności za pracęprzypadających tymczasowoaresztowanymoraz skazanym)
M należności z umowy aktywizacyjnej)

c( nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działówspecjalnychprodukcji rolnej opodatkowanychnaogólnych zasadachprzyzastosowaniu skali podatkowej)

j( nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dzieci)

ó( nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych5

Podstawaprawnaj Art5 hm ust5 6 ustawy z dnia có lipca 6336 r5 o podatku dochodowym od osób fizycznych kDz5 U5 z cy6ó r5 poz5 cy9cw z późn5 zm5lw
zwanej dalej

”
ustawą”5

Termin składaniaj Do dnia 9y kwietnia roku następującego po roku podatkowym5
Miejsce składaniaj Urządw o którym mowa w art5 hm ustawyw zwany dalej

”
urzędem”5

Wybór sposobu opodatkowania kzaznaczyć właściwe kwadratylj

:5 65 indywidualnie c5 wspólnie zmałżonkiemw
zgodnie z wnioskiemw o którym
mowa w art5 ó ust5 c ustawy

95 wspólnie z małżonkiemw
zgodnie z wnioskiemw o którym
mowa w art5 óa ust5 6 ustawy

h5 w sposób przewidziany
dla osób samotnie
wychowujących dzieci

h5 w sposób przewidzianyw art5 c3 ust5 h ustawy – podatnik

g5 w sposób przewidzianyw art5 c3 ust5 h ustawy – małżonek

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów oraz złożenie podpisukówl w części M traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu
opodatkowania5 Kwadrat w poz5 f lub 0 zaznacza się łącznie z kwadratem 6w cw 9 albo h w poz5 ó5

A5 MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
-5 Urząd) do którego jest adresowane zeznanie z(

zl5 Cel złożenia formularza kzaznaczyć właściwy kwadratlj

65 złożenie zeznania c5 korekta zeznania cl

B5 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA Poz5 cf:9ó można nie wypełniaćw jeżeli
adres zamieszkania małżonka jest taki jak w części B565

B565 DANE PODATNIKA
zz5 Nazwisko zc5 Pierwsze imię zj5 Data urodzenia kdzień : miesiąc : rokl

zó5 Kraj z,5 Województwo z:5 Powiat

zh5 Gmina zg5 Ulica z-5 Nr domu cl5 Nr lokalu

cz5 Miejscowość cc5 Kod pocztowy cj5 Poczta

B5c5 DANE MAŁŻONKA
có5 Nazwisko c,5 Pierwsze imię c:5 Data urodzenia kdzień : miesiąc : rokl

ch5 Kraj cg5 Województwo c-5 Powiat

jl5 Gmina jz5 Ulica jc5 Nr domu jj5 Nr lokalu

jó5 Miejscowość j,5 Kod pocztowy j:5 Poczta
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PIT,05esjy sój

Cg DOCHODY j STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW

Ctit DOCHODY I STRATY PODATNIKA

Źródła przychodów Przychód

złh gr

Koszty uzyskania
przychodów

złh gr

Dochód
eb – cy

złh gr

Strata
ec – by

złh gr

Zaliczka pobrana
przez płatnika

zł
a b c d e f

9g Należności ze stosunku) pracy:
służbowego: spółdzielczego i z pracy
nakładczej: a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy

05g 06g 0(g 28g 29g

W pozt js należy wykazać przychodyh do
których w pozt ju podatnik stosuje 53n
koszty uzyskania przychodów na
podstawie artt ss ustt 7 pkt u ustawyt

24g 20g

4g Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia: o których mowa w artg 02
ustg 5 ustawy

22g 2mg 2–g

0g Działalność wykonywana osobiście:
o której mowa w artg 90 ustawy
bw tym umowy o dzieło i zleceniae

25g 26g 2(g m8g m9g

2g Prawa autorskie i inne prawa: o których
mowa w artg 96 ustawy

m4g m0g m2g mmg m–g

W pozt 5% należy wykazać przychodyh do
których w pozt 59 podatnik stosuje 53n
koszty uzyskania przychodów na
podstawie artt ss ustt 7 pkt i–u ustawyt

m5g m6g

mg Inne źródła: niewymienione
w wierszach od 9 do 2

m(g –8g –9g –4g –0g

–g RAZEM

Suma kwot z wierszy od i do 5t

–2g –mg ––g –5g

Ctst DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
9g Należności ze stosunku) pracy:
służbowego: spółdzielczego i z pracy
nakładczej: a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy

–6g –(g 58g 59g

:

54g

W pozt %u należy wykazać przychodyh do
których w pozt %j małżonek stosuje 53n
koszty uzyskania przychodów na
podstawie artt ss ustt 7 pkt u ustawyt

50g 52g

4g Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczenia: o których mowa w artg 02
ustg 5 ustawy

5mg 5–g 55g

0g Działalność wykonywana osobiście:
o której mowa w artg 90 ustawy
bw tym umowy o dzieło i zleceniae

56g 5(g 68g 69g 64g

2g Prawa autorskie i inne prawa: o których
mowa w artg 96 ustawy

60g 62g 6mg 6–g 65g

W pozt 99 należy wykazać przychodyh do
których w pozt 97 małżonek stosuje 53n
koszty uzyskania przychodów na
podstawie artt ss ustt 7 pkt i–u ustawyt

66g 6(g

mg Inne źródła: niewymienione
w wierszach od 9 do 2

(8g (9g (4g (0g (2g

–g RAZEM

Suma kwot z wierszy od i do 5t

(mg (–g (5g (6g

Dg ODLICZENIA OD DOCHODU podatnik
złh gr

małżonek
złh gr

Składki na ubezpieczenia społeczne

Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozt 00t
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozt 7%t

((g 988g

w tym zagraniczne: o których mowa w artg 4– ustg 9 pkt 4a ustawy 989g 984g

Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne

Dochód podatnika – od kwoty z pozt 00 należy odjąć kwotę z pozt 77t
Dochód małżonka – od kwoty z pozt 7% należy odjąć kwotę z pozt i33t

980g 982g

Odliczenia od dochodu – wykazane w części B załącznika PITjO

Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozt i3ut
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozt i3jt

98mg 98–g

Ulga odsetkowa – wykazana w części Bg9g załącznika PITjD

Kwota z pozt i3% nie może przekroczyć sumy kwot z pozt i3u i i3j pomniejszonej o kwoty
z pozt i35 i i30t

985g
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PITF0R1570 6m7

Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych – wykazane w części BS0S załącznika
PIT6D

8,YS

Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota zpozu ny9 jest większa od sumykwot z pozu ny6 i ny7 pomniejszonej o kwotyz pozu ny;s
nyr i nycs należywpisać sumę kwot z pozu ny6 i ny7 pomniejszoną o kwoty z pozu ny;s nyr
i nycb w przeciwnym wypadku należywpisać kwotę z pozu ny9u

8,jS

Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych

Od kwoty z pozu ny9 należy odjąć kwotę z pozu nygu

88,S

Dochód po odliczeniach

Od sumy kwot z pozu ny6 i ny7 należy odjąć sumę kwot z pozu ny;s nyrs nyc i nygu

888S

ES OBLICZENIE PODATKU złs gr

Podstawa obliczenia podatku 1po zaokrągleniu do pełnych złotych0

Jeżeli w pozu r zaznaczono kwadrat nr ns należy wpisać kwotę z pozu nnnb w pozostałych przypadkach
należy wpisać połowę kwoty z pozu nnnu

889S

zł

Obliczony podatek – zgodnie z artS 9R ustS 8 ustawy

Podatek od podstawy z pozu nn5b jeżeli w pozu r zaznaczono kwadrat nr 5s 6 albo 7s tak obliczony podatek
należy pomnożyć przez dwab jeżeli wynik jest liczbą ujemnąs należy wpisać yu

880S

Doliczenia do podatku 884S

Podatek

Do kwoty z pozu nn6 należy dodać kwotę z pozu nn7u

885S

FS ODLICZENIA OD PODATKU podatnik
złs gr

małżonek
złs gr

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Suma kwot z pozu nnr i nnc nie może przekroczyć kwoty z pozu nn;u

88GS 88RS

w tym zagraniczne1 o których mowa w artS 9Rb ustS 8 pkt 9 ustawy 88YS 88jS

Odliczenia od podatku – wykazane w części C załącznika PIT6O

Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć podatku z pozu nn; pomniejszonego o sumę kwot
z pozu nnr i nncu

89,S 898S

Podatek po odliczeniach

Od kwoty z pozu nn; należy odjąć sumę kwot z pozu nnrs nncs n5y i n5nu

899S

Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych – wykazane w części CS9S załącznika
PIT6D

890S

Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym

Jeżeli kwota z pozu n56 jest większa od kwoty z pozu n55s należy wpisać kwotę
z pozu n55b w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z pozu n56u

894S

Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych

Od kwoty z pozu n56 należy odjąć kwotę z pozu n57u

895S

GS OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO zł

Podatek należny 1po zaokrągleniu do pełnych złotych0

Od kwoty z pozu n55 należy odjąć kwotę z pozu n57u

89GS

Suma zaliczek pobranych przez płatników

Suma kwot z pozu rc i g9u

89RS

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników
DO ZAPŁATY

Od kwoty z pozu n5r należy odjąć kwotę z pozu n5cu Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąs należywpisać yu

89YS

Różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym
NADPŁATA

Od kwoty z pozu n5c należy odjąć kwotę z pozu n5ru Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąs należywpisać yu

89jS

HS DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI
podatnik

złs gr
małżonek

złs gr

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 0g 80,S 808S

Różnicamiędzykwotąprzysługującegoodliczenia a kwotąodliczonąwzeznaniupodatkowym 4g

Podatnik – od sumy kwot z pozu c części E załącznika PITmO należy odjąć kwotę z pozu 7n tego
załącznikau
Małżonek – od sumy kwot z pozu 9 części E załącznika PITmO należy odjąć kwotę z pozu 75 tego
załącznikau

809S 800S

Przysługująca kwota różnicy 5g

Suma kwot z pozu n65 i n66 nie więcej niż suma kwot z pozu n6y i n6nu

804S

Łączna kwota zwrotu

Suma kwot z pozu n5g i n67u

805S
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PITukguh1m 1c1

Im INFORMACJA O DOCHODACH %PRZYCHODACHU WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE
ARTm 89 USTm kc USTAWY
iklm Kwota dochodów %przychodówU

złs
gr

Jm WNIOSEKO PRZEKAZANIE ir PODATKU NALEŻNEGO NARZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO %OPPU
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego unumer KRSm organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie
odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczt
ikgm Numer KRS Wnioskowana kwota

Kwota z pozt kó6 nie może przekroczyć ko kwoty z pozt kh8s po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółt

ik4m
złs
gr

Km INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicys którzy wypełnili część Js w pozt kó9 mogą podać cel szczegółowy kos a zaznaczając kwadrat w pozt k1b wyrazić zgodę na
przekazanie OPP swojego imienias nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z pozt kó6t W pozt k1k można podać dodatkowe informacjes npt
ułatwiające kontakt z podatnikiem utelefons ejmailmt
ik0m Cel szczegółowy ir i8nmWyrażam zgodę

i8im

Lm INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W pozt k1h–k13 należy podać liczbę załącznikówt Pozt k18 i k1% wypełniają podatnicys którzy załącznik PITcD dołączyli do innego niż składane
zeznaniet Jeśli w pozt k18 zaznaczono kwadrat nr hs należy wypełnić pozt k16t

PITeO PITeD PITusK Certyfikat
rezydencji

i8lm Załącznik PITeD dołącza do swojego
zeznania
uzaznaczyć właściwy kwadratm0

i8gm Kod formularzaB do którego został dołączony
załącznik PITeD
uzaznaczyć właściwy kwadratm0

i8sm i8km i88m i89m
kt podatnik htmałżonek kt PITjh6 ht PITjó8 ót PITjó%

i84m Identyfikator podatkowyB nazwisko i imię małżonka oraz urządB do którego został złożony załącznik PITeD

Mm OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA e MAŁŻONKA e PEŁNOMOCNIKA
W przypadku zaznaczenia w pozt 8 kwadratu nr hs ó albo 1s kwadratu w pozt % lub w pozt 6s oświadczams iż spełnione są warunki do
opodatkowania dochodów w wybrany sposóbt W przypadku zastosowania artt 8 ustt ha ustawys oświadczam pod rygorem odpowiedzialności
karnej za fałszywe zeznanias że spełniony jest warunek przewidziany w tym przepisiet
i80m Podpis podatnika i9nm Podpis małżonka i9im Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

km Przez urząds do którego jest adresowane zeznanie rozumie się urząd skarbowys przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje
swoje zadaniat

hm Zgodnie z artt 6k ustawy z dnia h9 sierpnia k99% rt – Ordynacja podatkowa uDzt Ut z hbk% rt pozt hbks z późnt zmtmt

óm Należy wpisać kwotę składeks o których mowa w artt h8 ustt k pkt h i ha oraz artt h%b ustt k i h ustawys tjt zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu

uwykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub zagranicznych systemów ubezpieczeńms pomniejszonych o składki odliczone w PITjó8Ls w PITjh6 lub

wykazane jako odliczone w PITjk8§ lub PITjk9§t W przypadku obojga rodzicóws opiekunów prawnych dzieckas rodziców zastępczychs którzy pozostają w związku

małżeńskim przez cały rok podatkowys należy wypełnić zarówno pozt kób jak i pozt kókt Zasada ta obejmuje również podatnikas który zawarł związek małżeński przed

rozpoczęciem roku podatkowegos a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowegot

1m Pozt kóó wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonkówt

3m W przypadku obojga rodzicóws opiekunów prawnych dzieckas rodziców zastępczychs którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowys składających

odrębne zeznania PITjó8 albo PITjó%s suma kwot z pozt kó1 PITjó% i pozt hk1 PITjó8s każdego z małżonkóws nie może przekroczyć sumy kwot z pozt kób i kókt

Na podstawie artt %h § ka ustawy z dnia h9 sierpnia k99% rt – Ordynacja podatkowas kwotę obliczoną zgodnie z artt h%f ustt 6–kb ustawy traktuje się na równi

z nadpłatąt

Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pozt kh6 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia

tytułu wykonawczegos zgodnie z przepisami ustawy z dnia k% czerwca k988 rt o postępowaniu egzekucyjnym w administracji uDzt Ut z hbk% rt pozt khbks z późnt zmtmt

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymt
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