
POLTAX
 I. ODLICZENIA OD PODATKU

Suma odliczeń nie moŜe przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz.167. zł,       gr  

 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  168.  169.

 Suma kwot z poz.168 i 169 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.167.

 Odliczenia od podatku - wykazane w cz ęści C zał ącznika PIT/O  170.  171.

 Suma odliczanych kwot nie moŜe przekroczyć podatku z poz.167 pomniejszonego o kwoty z poz.168 i 169.

 Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wy kazane w cz ęści C.2. zał ącznika PIT/D  172.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  JeŜeli kwota z poz.172 jest większa od  173.
 kwoty z poz.167 pomniejszonej o kwoty z poz.168, 169, 170 i 171, naleŜy wpisać kwotę z poz.167
 pomniejszoną o kwoty z poz.168, 169, 170 i 171; w przeciwnym wypadku wpisać kwotę z poz.172.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  174.

 Od kwoty z poz.172 naleŜy odjąć kwotę z poz.173.

 J. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO zł,       gr  

 Podatek po odliczeniach  175.

 Od kwoty z poz.167 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.168, 169, 170, 171 i 173.

 Zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z reman entu likwidacyjnego  176.  177.

 Kwota z poz.9 załącznika PIT/X.

 Podatek nale Ŝny (po zaokrągleniu do pełnego złotego)  178.

 Suma kwot z poz.175, 176 i 177.

 Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz org anizacji po Ŝytku publicznego  179.
 (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

 Podatek nale Ŝny po zmniejszeniu  180.

 Od kwoty z poz.178 naleŜy odjąć kwotę z poz.179.

 Suma nale Ŝnych zaliczek za rok podatkowy, w tym zaliczek pobr anych przez płatników  181.

 Suma kwot z poz.81, 124, 127 i 128.

 RóŜnica pomi ędzy podatkiem nale Ŝnym po zmniejszeniu a sum ą naleŜnych zaliczek za rok  182.
 podatkowy, w tym zaliczek pobranych przez płatnikó w
 Od kwoty z poz.180 naleŜy odjąć kwotę z poz.181. JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 RóŜnica pomi ędzy sum ą naleŜnych zaliczek za rok podatkowy, w tym zaliczek pobr anych  183.
 przez płatników, a podatkiem nale Ŝnym po zmniejszeniu
 Od kwoty z poz.181 naleŜy odjąć kwotę z poz.180. JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.

 K. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA zł,       gr  

 Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika i pobranyc h przez płatników  184.

 Zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w a rt.29, 30 i 30a ustawy, je Ŝeli podatek  185.  186.
 ten nie został pobrany przez płatnika
 Suma kwot z poz.10 i 14 załącznika PIT/X.
 RóŜnica pomi ędzy podatkiem zapłaconym za granic ą a zryczałtowanym podatkiem, o której  187.  188.
 mowa w cz ęści B.3. zał ącznika PIT/X
 Kwota z poz.15 załącznika PIT/X.
 KWOTA DO ZAPŁATY *)  189.
 Od sumy kwot z poz.180, 185 i 186 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.184, 187 i 188. JeŜeli wynik jest
 liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 NADPŁATA  190.
 Od sumy kwot z poz.184, 187 i 188 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.180, 185 i 186. JeŜeli wynik jest
 liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 Kwota odsetek naliczonych zgodnie z art.22e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy, niewykazanych  191.  192.
 w trakcie roku podatkowego w deklaracjach PIT-5 *)

 L. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKACH
W poz.193-203 naleŜy podać liczbę załączników. Poz.204 i 205 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niŜ składane
zeznanie. Jeśli w poz.204 zaznaczono kwadrat nr 2, naleŜy wypełnić poz.206.

 193.  194.  195.  196.  197.  198.  199.  200.  201.  202.  203.

205. Kod formularza, do którego został doł ączony zał ącznik PIT/D (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. podatnik 2. małŜonek  1. PIT-28   2. PIT-36 3. PIT-37
 206. NIP, nazwisko i imi ę małŜonka oraz urz ąd skarbowy, do którego został zło Ŝony zał ącznik PIT/D

 207. Inne informacje, w tym ułatwiaj ące kontakt z podatnikiem

 M. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁ śONKA
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Jednocześnie oświadczam, iŜ, w przypadku zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2, 3 albo 4, spełniam warunki do opodatkowania moich dochodów
wspólnie z dochodami małŜonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 208. Podpis podatnika  209. Podpis mał Ŝonka

 N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
 210. Identyfikator przyjmuj ącego formularz  211. Podpis przyjmuj ącego formularz

0,00 

8 806,00 

NIP-1SSE-R Sprawozdanie finansowePIT/O lub NIP-3

204. Załącznik PIT/D doł ącza do swojego zeznania  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

PIT/B PIT/D PIT/MPIT-2K PIT/X PIT/ZG PIT/Z

8 806,00 

0,00 

8 806,20 

8 806,00 

0,00 

8 806,00 
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