
POLTAX
małŜonek

zł,          gr  

 Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ust.1 - 8 ustawy (w przypadku u zyskania dochodów  171.
 wymienionych w poz.168 i 169 nale Ŝy obliczy ć podatek z zastosowaniem stopy procentowej)

 JeŜeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 2, 3 albo 4, tak obliczony podatek naleŜy pomnoŜyć przez
 dwa; jeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 Doliczenia do podatku  172.

 Podatek zapłacony za granic ą - zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy  (przeliczony na złote)  173.  174.

 Podatek  175.
 Do kwoty z poz.171 naleŜy dodać kwotę z poz.172 i odjąć sumę kwot z poz.173 i 174.
 JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.

 I. ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczeń nie moŜe przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz.175. zł,       gr  

 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  176.  177.

 Suma kwot z poz.176 i 177 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.175.

 W tym zagraniczne, o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy  178.  179.

 Odliczenia od podatku - wykazane w cz ęści C zał ącznika PIT/O  180.  181.

 Suma odliczanych kwot nie moŜe przekroczyć podatku z poz.175 pomniejszonego o kwoty z poz.176 i 177.

 Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz ęści C.2. zał ącznika PIT/D  182.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  JeŜeli kwota z poz.182 jest większa od  183.
 kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwoty z poz.176, 177, 180 i 181, naleŜy wpisać kwotę z poz.175
 pomniejszoną o kwoty z poz.176, 177, 180 i 181; w przeciwnym wypadku wpisać kwotę z poz.182.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  184.

 Od kwoty z poz.182 naleŜy odjąć kwotę z poz.183.

 J. OBLICZENIE ZOBOWI ĄZANIA PODATKOWEGO zł,       gr  

 Podatek po odliczeniach  185.

 Od kwoty z poz.175 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.176, 177, 180, 181 i 183.

 Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwida cyjnego  186.  187.

 Podatek nale Ŝny (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  188. zł  

 Suma kwot z poz.185, 186 i 187.

 Suma nale Ŝnych zaliczek za rok podatkowy, w tym zaliczek pobranych przez płat ników  189.

 Suma kwot z poz.87, 130, 133 i 134.
 RóŜnica pomi ędzy podatkiem nale Ŝnym a sum ą naleŜnych zaliczek za rok podatkowy, w tym  190.
 zaliczek pobranych przez płatników.  Od kwoty z poz.188 naleŜy odjąć kwotę z poz.189. JeŜeli
 róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 RóŜnica pomi ędzy sum ą naleŜnych zaliczek za rok podatkowy, w tym zaliczek pobranych  191.
 przez płatników, a podatkiem nale Ŝnym.  Od kwoty z poz.189 naleŜy odjąć kwotę z poz.188. JeŜeli
  róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.

 K. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA zł,       gr  

 Suma wpłaconych zaliczek zaliczek oraz pobranych przez płatników  192. zł  

 Podatek z odpłatnego zbycia nieruchomo ści i praw maj ątkowych nabytych lub  193.  194.
 wybudowanych w latach 2007-2008, o którym mowa w art.30e ustawy  (po zaokrągleniu do
 pełnych złotych)
 Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art.29, 30 i 30a u stawy, je Ŝeli podatek  195. zł   196.
 ten nie został pobrany przez płatnika, z wyj ątkiem podatku wykazanego w poz.197-202 oraz
 w części L (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o kt órych mowa w art.30a ust.1  197.  198.
 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskie j

 Podatek zapłacony za granic ą, o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy (przeliczony na złote)  199.  200.
 Kwota z poz.199 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.197 (podatnik).
 Kwota z poz.200 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.198 (małŜonek).
 Podatek zapłacony za granic ą, o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy (przeliczony na złote)  201.  202.

 RóŜnica pomi ędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granic ą  203.  204.
 (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 Od kwoty z poz.197 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.199 i 201. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy
 wpisać 0 (podatnik).
 Od kwoty z poz.198 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.200 i 202. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy
 wpisać 0 (małŜonek).
 RóŜnica pomi ędzy podatkiem zapłaconym za granic ą a zryczałtowanym podatkiem  205.  206.
 (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 Od sumy kwoty z poz.199 i 201 naleŜy odjąć kwotę z poz.197. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy
 wpisać 0 (podatnik).
 Od sumy kwoty z poz.200 i 202 naleŜy odjąć kwotę z poz.198. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy
 wpisać 0 (małŜonek).
 KWOTA DO ZAPŁATY *)  207.

 Od sumy kwot z poz.188, 193-196, 203 i 204 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.192, 205 i 206. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0. 0,00 
 NADPŁATA  208.

 Od sumy kwot z poz.192, 205 i 206 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.188, 193-196, 203 i 204. JeŜeli wynik jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0. 1 929,00 

zł,       gr  

zł  

podatnik
zł,          gr  

zł  

18 062,74 

12 185,67 

5 877,07 

1 929 

1 929,00 

0,00 

0 

zł  

zł,       gr  

zł,       gr  

2 006,24 

3 870,83 

1 929,00 

0,00 

0,00 

PIT-36(14) 4/6

zł  

zł  

zł,       gr  

zł,       gr  

zł,       gr  

zł  

zł  

zł  

zł  


