
POLTAX
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika  2. Numer Identyfikacji Podatkowej mał Ŝonka 1)  3. Nr dokumentu  4. Status

 PIT-AZ

 WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁO ŚCI PODATKOWEJ ORAZ O ZWROT PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

 5. Rok

 6. Kolejny numer składanego  wniosku 2)

Art.3 ust.1  ustawy  z  dnia  25  lipca  2008  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  dla  podatników  uzyskujących niektóre  przychody
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 143, poz.894).”

 Termin składania: Dwa  miesiące  od  dnia  wejścia  w  Ŝycie  ustawy o szczególnych  rozwiązaniach  dla  podatników  uzyskujących  niektóre
przychody  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  -  w  przypadku  gdy  wniosek  dotyczy  2002  roku;  w  pozostałych

przypadkach - 6 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycie tej ustawy 3)”
 Miejsce składania: Urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w dniu złoŜenia przez niego wniosku; w przypadku

wspólnego wniosku małŜonków mających  róŜne miejsca  zamieszkania  -  urząd  skarbowy właściwy ze względu  na miejsce
zamieszkania przynajmniej  jednego  z małŜonków; w  przypadku  gdy  zamieszkanie  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ustało  przed  dniem  złoŜenia  wniosku  -  urząd  skarbowy  właściwy  według  ostatniego  miejsca  zamieszkania  podatnika  na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA WNIOSKU
 7. Urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek

 Wniosek (zaznaczyć właściwy kwadrat/kwadraty):

8. o umorzenie zaległości podatkowej 9. o zwrot podatku
 10. Cel zło Ŝenia wniosku  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złoŜenie wniosku              2. korekta wniosku 4) 

 B. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES

 B.1. DANE PODATNIKA
 11. Nazwisko  12. Pierwsze imi ę

 13. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  14. PESEL

 15. Kraj  16. Województwo  17. Powiat

 18. Gmina  19. Ulica  20. Nr domu  21. Nr lokalu

 22. Miejscowo ść  23. Kod pocztowy  24. Poczta

 B.2. DANE MAŁśONKA 1)

 25. Nazwisko  26. Pierwsze imi ę

 27. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)  28. PESEL

 29. Kraj  30. Województwo  31. Powiat

 32. Gmina  33. Ulica  34. Nr domu  35. Nr lokalu

 36. Miejscowo ść  37. Kod pocztowy  38. Poczta

Ilekroć jest mowa o:
- urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika (odpowiednio małŜonka) naczelnik urzędu skarbowego,
- 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.),
- ustawie o zryczałtowanym podatku – oznacza  to ustawę z dnia 20  listopada 1998  r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych

przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn.zm.),
- zeznaniu podatkowym – oznacza  to zeznanie  (korektę zeznania), w którym obliczono naleŜny podatek za  rok podatkowy, objęty wnioskiem,

zgodnie z obowiązującymi w tym roku przepisami prawa podatkowego.
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 Podstawa prawna: 

2006

1

za rok podatkowy

WarszawaWarszawa 02-608

04-06-1971 710604xxxxx

Polska Mazowieckie M.St.Warszawa

Kowalski Jan

Urząd Skarbowy Warszawa Mokotów

Mokotów Racławicka 49 8
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