
POLTAX
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika  2. Num er Identyfikacji Podatkowej mał Ŝonka

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

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

 3. Rok  4. Nr załącznika  1)

 Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
 W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małŜonków, składa się wspólny załącznik PIT/O.

 JeŜeli małŜonkowie rozliczają się indywidualnie i kaŜdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania kaŜdy
 z małŜonków.

 A. DANE IDENTYFIKACYJNE

 A.1. DANE PODATNIKA
 5. Nazwisko  6. Pierwsze imi ę

 7. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)  8. PESEL

 A.2. DANE MAŁśONKA
 9. Nazwisko  10. Pierwsze imi ę

 11. Data urodzenia  (dzień - miesiąc - rok)  12. PESEL

 B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)  - INNE NIś MIESZKANIOWE LUB

zeznania PIT-36, kwoty z poz.97 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz.29 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.144 zeznania PIT-36, kwoty
z poz.98 zeznania PIT-37.

zł,             gr 

 1. Darowizny, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 9 ustawy  2)  13.  14.

W przypadku wypełnienia poz.13 lub 14, naleŜy wypełnić część D.
 2. Darowizny wynikaj ące z odr ębnych ustaw  15.  16.

W przypadku wypełnienia poz.15 lub 16, naleŜy wypełnić część D.
 3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zw iązane z ułatwieniem wykonywania  17.  18.

czynno ści Ŝyciowych

 4. Zwrot nienale Ŝnie pobranych świadcze ń, które uprzednio zwi ększyły dochód podlegaj ący  19.  20.
opodatkowaniu (w kwotach uwzgl ędniaj ących podatek), je Ŝeli nie zostały one potr ącone
przez płatnika

 5. Wydatki z tytułu u Ŝytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) b ędącym miejscem  21.  22.
zamieszkania podatnika

 6. Wydatki na nabycie nowych technologii  23.  24.

Wiersza tego nie wypełniają podatnicy składający załącznik PIT/O wraz z zeznaniem PIT-28.
 7. inne ulgi,  25. Podać rodzaj:  26.  27.

niewymienione
w wierszach od 1 do 6

 Razem odliczenia od dochodu (przychodu)  28.  29.
 Suma kwot z wierszy od 1 do 7.

 Kwotę z poz.28 naleŜy przenieść do poz.67 zeznania PIT-28 lub poz.145 zeznania PIT-36 lub
 poz.99 zeznania PIT-37.
 Kwotę z poz.29 naleŜy przenieść do poz.146 zeznania PIT-36 lub poz.100 zeznania PIT-37.

  1) NaleŜy podać kolejny numer załącznika, oznaczając jako pierwszy załącznik z wypełnioną częścią B lub C.
  2) Ilekroć mowa jest o ustawie oznacza to ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14,

poz.176, z późn. zm.).

760,00 

2 980,00 

BEZPOŚREDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH

670515yyyyy15-05-1967

1

yyy-yyy-yy-yy

W ROKU PODATKOWYM  2009

AnnaWiśniewska

4 040,00 

Odliczenie z poz.28 nie moŜe przekroczyć sumy kwot z poz.44 i 51 pomniejszonej o sumę kwot z poz.64 i 65 zeznania PIT-28, kwoty z poz.143

zł,             gr 

podatnik mał Ŝonek

300,00 
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