
POLTAX
 40. Numer rachunku  (zaznaczyć właściwy kwadrat, a następnie podać numer rachunku wskazanej osoby;  wypełnić, jeŜeli w poz.39 zaznaczono kwadrat nr 3):

1. nr rachunku osoby wskazanej w części B.1. 2. nr rachunku osoby wskazanej w części B.2.

 E. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZONYCH DOKUMENTACH
 Zeznanie podatkowe za rok, którego dotyczy wniosek  Sy mbol zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat/kwadraty):
 (w przypadku wniosku o umorzenie zaległości podatkowej)  41. PIT-36   42. PIT-36L  43. PIT-28  44. inne

 Oświadczenie potwierdzaj ące uzyskanie przychodów z pracy  45.  (zaznaczyć kwadrat):
 oraz zapłat ę podatku za granic ą tak  

 F. DODATKOWE INFORMACJE
NaleŜy podać urząd skarbowy, do którego zostało złoŜone zeznanie podatkowe za rok objęty wnioskiem, w przypadku złoŜenia zeznania
w urzędzie innym niŜ urząd, do którego adresowany jest wniosek.
W rubryce tej naleŜy równieŜ podać dane dotyczące adresu dla celów korespondencji (jeŜeli jest inny niŜ wskazany w części B.), dodatkowo
naleŜy podać swój numer telefonu, faksu lub adres e-mail.
 46.

 G. PODPIS PODATNIKA / MAŁ śONKA / PEŁNOMOCNIKA SKŁADAJ ĄCEGO WNIOSEK 10)

Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 47. Podpis podatnika  48. Podpis mał Ŝonka  49. Imię i nazwisko pełnomocnika oraz podpis

 50. Data sporz ądzenia wniosku (dzień - miesiąc - rok)

- -

 H. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 51. Uwagi urz ędu skarbowego

 52. Identyfikator przyjmuj ącego formularz  53. Podpis przyjmuj ącego formularz

 1) Pozycje dotyczące małŜonka naleŜy wypełnić, jeŜeli w zeznaniu podatkowym podatnik (który uzyskał dochody z pracy, do których zastosowane  
zostały zasady określone w art. 27 ust.9, 9a ustawy), dokonał rozliczenia wspólnie z małŜonkiem.

 2) NaleŜy wpisać kolejny numer składanego wniosku za rok podatkowy. Pozycji tej nie wypełnia się w przypadku składania korekty wniosku.
 3) Ustawa o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej weszła

w Ŝycie w dniu 6 sierpnia 2008 r.
 4) Przez korektę wniosku rozumie się rozszerzenie zakresu Ŝądania lub zgłoszenie nowego Ŝądania zgodnie z art.167 ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.).
 5) W przypadku gdy część C wniosku PIT-AZ jest niewystarczająca do podania informacji dotyczących dochodów uzyskanych w poszczególnych

krajach, naleŜy wypełnić kolejny(e) wnioski PIT-AZ bez wypełniania części: D, E i F.
 6) NaleŜy wykazać przychód przeliczony na złote zgodnie z art.11 albo 14 ustawy.
 7) NaleŜy wykazać koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w danym roku podatkowym zgodnie z ustawą.
 8) NaleŜy wykazać podatek zapłacony za granicą (bez uwzględnienia limitu, o którym mowa w art.27 ust. 9 i 9a, art. 30c ust. 4 i 5 ustawy)

przeliczony na złote zgodnie z art.11 ustawy.
 9) Wiersz ten dotyczy dochodów z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów,

z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej,
z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

10) W przypadku gdy w zeznaniu podatkowym podatnik dokonał rozliczenia wspólnie z małŜonkiem, wniosek moŜe podpisać jeden z małŜonków
lub obydwoje małŜonkowie.
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