
POLTAX
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika  2. Nume r Identyfikacji Podatkowej mał Ŝonka  3. Nr dokumentu  4. Status

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną
w urzędach skarbowych. Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

W ROKU PODATKOWYM  5. Rok

Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty) nie
mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

Art.45 ust.1 ustawy.

 Termin składania: Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

 Miejsce składania: Urząd skarbowy 1) według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art.3 ust.2a
ustawy – urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 6. Wybór sposobu opodatkowania (zaznaczyć właściwy kwadrat):wciśnięty

1. indywidualnie 2. wspólnie z małŜonkiem, zgodnie 3. wspólnie z małŜonkiem, zgodnie 4. w sposób przewidziany dla osób

z wnioskiem, o którym mowa z wnioskiem, o którym mowa samotnie wychowujących dzieci

w art.6 ust.2 ustawy w art.6a ust.1 ustawy

 Zaznaczenie kwadratu nr 2, 3 albo 4 oraz złoŜenie podpisu(ów) w części M, traktuje się na równi ze złoŜeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowania.

 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
 7. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie  8. Cel zło Ŝenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. złoŜenie zeznania   2. korekta zeznania 2)

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

 B.1. DANE PODATNIKA (identyfikacyjne, adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie)

 9. Nazwisko  10. Pierwsze imi ę  11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

 12. Województwo  13. Powiat

 14. Gmina  15. Ulica  16. Nr domu  17. Nr lokalu

8
 18. Miejscowo ść  19. Kod pocztowy  20. Poczta

 B.2. DANE MAŁśONKA (identyfikacyjne, adres zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie)

 21. Nazwisko  22. Pierwsze imi ę  23. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

 24. Województwo  25. Powiat

 26. Gmina  27. Ulica  28. Nr domu  29. Nr lokalu

 30. Miejscowo ść  31. Kod pocztowy  32. Poczta

 C. INFORMACJE DODATKOWE
(naleŜy zaznaczyć właściwe kwadraty):
  podatnik   mał Ŝonek

 33.  33a.  uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury - renty zagranicznej

 34.  34a.  był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

 35.  35a.  korzysta, w roku podatkowym wykazanym w poz.5, ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy

 36.  36a.  korzystał, w jednym z pięciu lat poprzedzających rok wykazany w poz.5, ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy i w roku
 podatkowym wykazanym w poz.5 dokonuje doliczenia na podstawie art.44 ust.7f ustawy.

Poz.37 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz.36. Poz.38 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz.36a.
 37. Rok  (podać rok, w którym podatnik  korzystał ze zwolnienia na podstawie  38. Rok (podać rok, w którym małŜonek  korzystał ze zwolnienia na podstawie 

 art.44 ust.7a ustawy)   art.44 ust.7a ustawy)

 W wypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz.189 oraz kwoty z poz.191 i/lub poz.192 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsze zeznanie
 stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, z późn. zm.).
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