
POLTAX
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika  2. Nr dokumentu  3. Status

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

 4. Rok

Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:
1) z odpłatnego zbycia:

- papierów warto ściowych,
- poŜyczonych papierów warto ściowych (sprzeda Ŝ krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizac ji praw z nich wynikaj ących,
- udziałów w spółkach maj ących osobowo ść prawn ą,

2) z tytułu obj ęcia udziałów (akcji) w spółkach maj ących osobowo ść prawn ą albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład
niepieni ęŜny w innej postaci ni Ŝ przedsi ębiorstwo lub jego zorganizowana cz ęść.

Art.45 ust.1a pkt 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”.

 Termin składania: Do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
 Miejsce składania: Urząd, o których mowa w art.45 ustawy, zwany dalej "urzędem".

 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

 6. Cel zło Ŝenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. złoŜenie zeznania   2. korekta zeznania 1)

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA
 7. Nazwisko  8. Pierwsze imi ę

 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  10. PESEL

 11. Kraj  12. Województwo  13. Powiat

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

15
 18. Miejscowo ść  19. Kod pocztowy  20. Poczta

 C. DOCHODY / STRATY

 1. Przychody wykazane w cz ęści E  21.  22.
informacji PIT-8C

 2. Inne przychody  2)  23.  24.

 3. Razem  25.  26.  27.  28.

Suma kwot z wierszy od 1 do 2.

 D. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO zł,        gr 

 Straty z lat ubiegłych  29.

 Kwota z poz.29 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.27.

 Podstawa obliczenia podatku  (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  30. zł 

 Od kwoty z poz.27 naleŜy odjąć kwotę z poz.29.

 Stawka podatku  3)  31.  Podatek od dochodów, o których mowa w art.30b ustawy  32.

 NaleŜy podać w procentach. %  Kwotę z poz.30 naleŜy pomnoŜyć przez stawkę podatku z poz.31.

 Podatek zapłacony za granic ą, o którym mowa w art.30b ust.5a i 5b ustawy (przeliczony na złote)  33.

 Podatek zapłacony za granic ą, o którym mowa w art.30b ust.5c ustawy  (przeliczony na złote)  34.

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.44, 46-57 lub wpłacenia ich 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.).

W ROKU PODATKOWYM   

Polska Mazowieckie M.St.Warszawa

12-02-1965

Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo

Trzciński Paweł

19,00

25 000,00 

116 870 

22 205,30 

*) Pouczenie

0,00 141 870,00 

Przychody, o których

mowa w art.30b ustawy

Przychód

zł,           gr 

Koszty uzyskania

przychodów

118 130,00 260 000,00 

4 200,00 70 000,00 

WarszawaWarszawa

da b

Dochód

(b - c)

Strata

aaa-aaa-aa-aa

2008

  PIT-38

 Podstawa prawna: 

650212aaaaa

20Bemowo Wrocławska

01-487

(c - b)

190 000,00 113 930,00 

zł,           gr zł,           gr zł,           gr 

c e
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