
POLTAX

 E. ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO, STRAT I SKŁADEK  NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Suma odliczeń podatnika nie moŜe przekroczyć dochodu z poz.80 i 125, suma odliczeń małŜonka nie moŜe przekroczyć dochodu z poz.123 i 126.

zł,          gr  

 129.  130.                      

 131.  132.                      

 Składki na ubezpieczenia społeczne  133.  134.                     
 Odliczenie podatnika nie moŜe przekroczyć sumy kwot z poz.80 i 125 pomniejszonej o kwoty z poz.129 i 131.
 Odliczenie małŜonka nie moŜe przekroczyć sumy kwot z poz.123 i 126 pomniejszonej o kwoty z poz. 130 i 132.
 Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne  135.  136.                    
 Od sumy kwot z poz.80 i 125 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.129, 131 i 133 (podatnik).
 Od sumy kwot z poz.123 i 126 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.130, 132 i 134 (małŜonek).

 F. ODLICZENIA OD DOCHODU / ZWOLNIENIE
Suma odliczeń podatnika nie moŜe przekroczyć kwoty dochodu z poz.135, suma odliczeń małŜonka nie moŜe przekroczyć kwoty dochodu z poz.136. zł,          gr  
 Odliczenia od dochodu - wykazane w zał ączniku PIT/O  137.  138.                        
 Odliczenie podatnika nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.135.
 Odliczenie małŜonka nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.136.
 Odsetki od kredytu (po Ŝyczki) mieszkaniowego - wykazane w cz ęści B.1 zał ącznika PIT/D  139.

 Dodatkowa obni Ŝka - na podstawie rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r.  140.  141.
 (Dz.U. Nr 14, poz.63, z pó źn. zm.) – zgodnie z art.5 ust.2 ustawy z dnia 21 li stopada 1996 r. (Dz.U.
 Nr 137, poz.638, z pó źn. zm.)
 Odliczenia od dochodu wydatków mieszkaniowych - wy kazane w zał ączniku PIT/D  142.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkow ym  143.

 JeŜeli kwota z poz.142 jest większa od sumy kwot z poz.135 i 136 pomniejszonej o kwoty
 z poz.137, 138, 139, 140 i 141, naleŜy wpisać sumę kwot z poz.135 i 136 pomniejszoną o kwoty
 z poz. 137, 138, 139, 140 i 141; w przeciwnym wypadku naleŜy wpisać kwotę z poz.142.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  144.

 Od kwoty z poz.142 naleŜy odjąć kwotę z poz.143.

 Dochód zwolniony od podatku - na podstawie przepis ów wykonawczych do ustawy  145.  146.
 z dnia 20 pa ździernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomiczn ych (Dz.U. Nr 123, poz.600,
 z późn. zm.)

 G. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ ĄCE STRATĘ
zł,          gr  

 Utrata prawa do odlicze ń z tytułu ulg inwestycyjnych albo utrata prawa do z wolnienia na  147.  148.
 podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
 strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600, z p óźn. zm.) lub art.21 ust.5b - 5c ustawy

 NaleŜy wpisać kwoty dokonanych odliczeń, do których utracono prawo.

 Kwoty wpływaj ące na zwi ększenie podstawy opodatkowania  149.  150.

 Kwoty wpływaj ące na zmniejszenie straty z pozarolniczej działalno ści gospodarczej  151.  152.

 Kwoty wpływaj ące na zmniejszenie straty z działów specjalnych pro dukcji rolnej  153.  154.

 Strata z pozarolniczej działalno ści gospodarczej po zmniejszeniach  155.  156.

 Strata z działów specjalnych produkcji rolnej po zm niejszeniach  157.  158.

 H. OBLICZENIE PODATKU zł,          gr  

 Dochód do opodatkowania  159.
 Od sumy kwot z poz.135 i 136 naleŜy odjąć kwoty z poz.137, 138, 139, 140, 141, 143, 145 i 146
 oraz dodać sumę kwot z poz.149 i 150.
 Dochody osi ągni ęte za granic ą, o które zwi ększona jest podstawa obliczenia podatku  160.  161.
 do ustalenia stopy procentowej

 Podstawa obliczenia podatku  (po zaokrągleniu do pełnego złotego)  162.  zł, 
 JeŜeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1, naleŜy wpisać kwotę z poz.159, w pozostałych przypadkach
 naleŜy wpisać połowę kwoty z poz.159.
 Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ust.1 - 8 ust awy (w przypadku uzyskania dochodów  163.
 wymienionych w poz.160 i 161 nale Ŝy obliczy ć podatek z zastosowaniem stopy procentowej)

 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  164.

 Podatek zapłacony za granic ą - zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy  (przeliczony na złote)  165.  166.

 Podatek  167.
 Do kwoty z poz.163 naleŜy dodać kwotę z poz.164 i odjąć sumę kwot z poz.165 i 166.
 JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.

99 160 

99 159,53 

8 806,20 

27 656,48 

18 850,28 

0,00 

 Straty z lat ubiegłych  (wymienić źródła):

 Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art.21 ust.1 pkt 63a ustawy

99 159,53 
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