POLTAX
L. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OBLICZONE
I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCACH (KWARTAŁACH), A TAKśE OBLICZONE PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM
MOWA W ART.15 UST.3 USTAWY (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH) 12) *)
L.1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I, II i III KWARTAŁ)
Miesiące

I

Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu
do pełnych złotych)

II

116.

Miesiące

zł

117.

zł

123.

VII

Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu
do pełnych złotych)

III / I kwartał
zł

118.

zł

124.

VIII

122.

IV
zł

119.

zł

125.

IX / III kwartał

V
zł

120.

zł

126.

X

VI / II kwartał
zł

121.

zł

XI

Łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada (lub za I, II i III kwartał)

zł

127.

zł

128.

zł

Suma kwot z poz. od 116 do 126 lub z poz.118, 121 i 124.
Kwota ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych
złotych)

L.2. ZA GRUDZIEŃ (LUB ZA IV KWARTAŁ)

M. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEśNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POśYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) NaleŜy podać nazwę OPP, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokość kwoty dla OPP.
129. Nazwa OPP
130. Numer KRS

Wnioskowana kwota
Kwota z poz.131 nie moŜe przekroczyć 1% kwoty z poz. 109, po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

131.

zł,

N. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
W poz.132 podatnicy mogą podać swój numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, w poz.133 cel szczegółowy 1%, a w poz.134, poprzez
zaznaczenie kwadratu, podatnicy mogą wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych, o których mowa w art.21b ust.5 ustawy.
132.

133.

134. WyraŜam zgodę

O. INFORMACJA O ZAŁĄCZONYCH FORMULARZACH
W poz. od 135 do 141 i w poz.145 naleŜy podać liczbę dołączonych załączników. Poz.142 i 143 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D
dołączyli do innego niŜ składane zeznanie. Jeśli w poz.142 zaznaczono kwadrat nr 2, naleŜy równieŜ wypełnić poz.144.
135. PIT/O

136. PIT/D

137. PIT-2K

138. NIP-1

143. Kod formularza, do którego został dołączony
załącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. PIT-28

2. PIT-36

139. NIP-3

140. PIT-28/A

141. PIT-28/B

142. Załącznik PIT/D dołącza do swojego
zeznania (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik
2. małŜonek
144. NIP, nazwisko i imię małŜonka oraz urząd, do którego został złoŜony załącznik PIT/D

3. PIT-37

145. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
146. Podpis podatnika

147. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

R. ADNOTACJE URZĘDU
148. Uwagi urzędu
149. Identyfikator przyjmującego formularz

150. Podpis przyjmującego formularz

9)

Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest moŜliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
dochodowym.
10)
Dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w innym niŜ Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie naleŜącym do Europejskiego

11)
12)

Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, Ŝe nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym.
NaleŜy podać rok podatkowy, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy.
JeŜeli w poz.112 podatnik zaznaczył kwadrat nr 1, nie wypełnia części K i L. JeŜeli w poz.112 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części przypadającej
na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, określone w art.21 ust.6-13 ustawy.

*) Pouczenie
W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach naleŜności wynikających z poz.114 i 116-126 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.).

Objaśnienia
1. Załącznik PIT-28/A wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierŜawy, poddzierŜawy lub innych umów o podobnym
charakterze.

2. Załącznik PIT-28/B wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych.
3. JeŜeli podatnik uzyskuje przychody z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierŜawy, poddzierŜawy lub innych umów o podobnym charakterze i w formie
spółki (spółek) osób fizycznych, wypełnia załączniki PIT-28/A i PIT-28/B.
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