
POLTAX
 C. INFORMACJE DODATKOWE

(naleŜy zaznaczyć właściwe kwadraty):
 podatnik   mał Ŝonek

 39.  39a.  uzyskiwał przychody wyłącznie z emerytury - renty zagranicznej

 40.  40a.  był obowiązany do sporządzania dokumentacji, o której mowa w art.25a ust.1 ustawy

 41.  41a.  korzysta, w roku podatkowym wykazanym w poz.5, ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy

 42.  42a.  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.43 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz.42. Poz.44 wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat w poz.42a.
 43. Rok  (podać rok, w którym podatnik  korzystał ze zwolnienia na podstawie  44. Rok (podać rok, w którym małŜonek  korzystał ze zwolnienia na podstawie 

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

 D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
 D.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA

NaleŜna zaliczka,
w tym zaliczka
pobrana przez

płatnika
zł 

f
 1. NaleŜności ze stosunku: pracy,  45.  46.  47.  48.  49.

słu Ŝbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a tak Ŝe zasiłki pieni ęŜne
z ubezpieczenia społecznego,
wypłacone przez zakład pracy

 2. Emerytury – renty oraz inne krajowe  50.  51.  52.
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy

 3. Pozarolnicza działalno ść gospodarcza  53.  54.  55.  56.  57.

 Poz.58 wypełniają podatnicy, którzy  58.
 zaznaczyli kwadrat w poz.41.

 4. Działy specjalne produkcji rolnej  59.  60.  61.  62.  63.

 5. Działalno ść wykonywana osobi ście,  64.  65.  66.  67.  68.
o której mowa w art.13 ustawy
 (w tym umowy o dzieło i zlecenia)

 6. Najem lub dzier Ŝawa  69.  70.  71.  72.  73.

 7. Prawa autorskie i inne prawa, o których  74.  75.  76.  77.  78.
mowa w art.18 ustawy

 8. Inne źródła, niewymienione  79.  80.  81.  82.  83.
w wierszach od 1 do 7
(w tym emerytury - renty z zagranicy)

 84.  85.  86.  87.

Suma kwot z wierszy od 1 do 8.

 D.2. DOCHODY I STRATY MAŁśONKA
 1. NaleŜności ze stosunku: pracy,  88.  89.  90.  91.  92.

słu Ŝbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a tak Ŝe zasiłki pieni ęŜne
z ubezpieczenia społecznego,
wypłacone przez zakład pracy

 2. Emerytury – renty oraz inne krajowe  93.  94.  95.
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy

 3. Pozarolnicza działalno ść gospodarcza  96.  97.  98.  99.  100.

Poz.101 wypełniają podatnicy, którzy  101.
zaznaczyli kwadrat w poz.41a.

 4. Działy specjalne produkcji rolnej  102.  103.  104.  105.  106.

 5. Działalno ść wykonywana osobi ście,  107.  108.  109.  110.  111.
o której mowa w art.13 ustawy
 (w tym umowy o dzieło i zlecenia)

 6. Najem lub dzier Ŝawa  112.  113.  114.  115.  116.

 7. Prawa autorskie i inne prawa, o których  117.  118.  119.  120.  121.
mowa w art.18 ustawy

 8. Inne źródła, niewymienione  122.  123.  124.  125.  126.
w wierszach od 1 do 7
(w tym emerytury - renty z zagranicy)

 127.  128.  129.  130.

Suma kwot z wierszy od 1 do 8.

 9. RAZEM  3)

zł,       gr zł,       gr 

1 929

1 92930 000,00 5 177,40 24 822,60 0,00

52 024,05 556,24 51 467,81 0,00

PrzychódŹródła przychodów

 9. RAZEM  3)

82 024,05 5 733,64 76 290,41

(b - c)

zł,       gr zł,       gr 

Koszty uzyskania
przychodów

a b c d e

Strata 2)

(c - b)
Dochód 2)
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