
POLTAX

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

Zaliczka pobrana
przez płatnika

zł  
f

 1. NaleŜności ze stosunku: pracy,  39.  40.  41.  42.  43.
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  44.  45.  46.
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy

 3. Działalno ść wykonywana osobi ście,  47.  48.  49.  50.  51.
o której mowa w art.13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)

 4. Prawa autorskie i inne prawa, o których  52.  53.  54.  55.  56.
mowa w art.18 ustawy

 5. Inne źródła, niewymienione  57.  58.  59.  60.  61.
w wierszach od 1 do 4

 62.  63.  64.  65.

Suma kwot z wierszy od 1 do 5.

 C.2. DOCHODY I STRATY MAŁśONKA
 1. NaleŜności ze stosunku: pracy,  66.  67.  68.  69.  70.

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  71.  72.  73.
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy

 3. Działalno ść wykonywana osobi ście,  74.  75.  76.  77.  78.
o której mowa w art.13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)

 4. Prawa autorskie i inne prawa, o których  79.  80.  81.  82.  83.
mowa w art.18 ustawy

 5. Inne źródła, niewymienione  84.  85.  86.  87.  88.
w wierszach od 1 do 4

 89.  90.  91.  92.

Suma kwot z wierszy od 1 do 5.

zł,       gr zł,       gr  
 Składki na ubezpieczenia społeczne  93.  94.
 Odliczenie podatnika nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.64.
 Odliczenie małŜonka nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.91.

 w tym zagraniczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy  95.  96.

 Dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne  97.  98.
 Dochód podatnika - od kwoty z poz.64 naleŜy odjąć kwotę z poz.93.
 Dochód małŜonka - od kwoty z poz.91 naleŜy odjąć kwotę z poz.94.
 Odliczenia od dochodu - wykazane w cz ęści B zał ącznika PIT/O  99.  100.
 Odliczenie podatnika nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.97.
 Odliczenie małŜonka nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.98.
 Ulga odsetkowa - wykazana w cz ęści B.1. zał ącznika PIT/D  101.

 Kwota z poz.101 nie moŜe przekroczyć sumy kwot z poz.97 i 98 pomniejszonej o kwoty z poz.99 i 100.

 Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz ęści B.3. zał ącznika PIT/D  102.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  103.
 JeŜeli kwota z poz.102 jest większa od sumy kwot z poz.97 i 98, pomniejszonej o kwoty z poz.99,
 100 i 101, naleŜy wpisać sumę kwot z poz.97 i 98 pomniejszoną o kwoty z poz.99, 100 i 101;
 w przeciwnym wypadku naleŜy wpisać kwotę z poz.102.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  104.

 Od kwoty z poz.102 naleŜy odjąć kwotę z poz.103.

 Dochód po odliczeniach  105.

 Od sumy kwot z poz.97 i 98 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.99, 100, 101 i 103.

 E. OBLICZENIE PODATKU zł,       gr  

 Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  106.  zł  
 JeŜeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1, naleŜy wpisać kwotę z poz.105; w pozostałych przypadkach
 naleŜy wpisać połowę kwoty z poz.105.
 Obliczony podatek – zgodnie z art.27 ust.1 ustawy  107.
 Podatek od podstawy z poz.106; 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  108.

 6. RAZEM

 D. ODLICZENIA OD DOCHODU

7 440,00 

67 715,99 

0,00 

5 966 

38 696,39 

21 579,60 

10 281,96 

podatnik mał Ŝonek

6 178,54 

19 348 

950 5 000,00 5 000,00 

PrzychódŹródła przychodów

 6. RAZEM
85 000,00 

zł,       gr 

75 000,00 

a b

10 000,00 

Koszty uzyskania
przychodów

zł,       gr 

Strata
(c - b)

Dochód
(b - c)

7 002,05 77 997,95 

zł,       gr zł,       gr 

0,00 2 002,05 72 997,95 5 016 

c d e
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