
POLTAX
 Podatek  109.

 Do kwoty z poz.107 naleŜy dodać kwotę z poz.108.

zł,       gr zł,       gr  
 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  110.  111.

 Suma kwot z poz.110 i 111 nie moŜe przekroczyć kwoty z poz.109.

 w tym zagraniczne, o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy  112.  113.

 Odliczenia od podatku - wykazane w cz ęści C zał ącznika PIT/O  114.  115.
 Suma odliczanych kwot nie moŜe przekroczyć podatku z poz.109 pomniejszonego o sumę kwot
 z poz.110 i 111.
 Podatek po odliczeniach  116.

 Od kwoty z poz.109 naleŜy odjąć sumę kwot z poz.110, 111,114 i 115.

 Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz ęści C.2. zał ącznika PIT/D  117.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  118.
 JeŜeli kwota z poz.117 jest większa od kwoty z poz.116, naleŜy wpisać kwotę z poz.116;
 w przeciwnym  wypadku naleŜy wpisać kwotę z poz.117.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  119.

 Od kwoty z poz.117 naleŜy odjąć kwotę z poz.118.

 G. OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO zł  

 Podatek nale Ŝny  (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  120.

 Od kwoty z poz.116 naleŜy odjąć kwotę z poz.118.

 Suma zaliczek pobranych przez płatników  121.

 Suma kwot z poz.65 i 92.

 RóŜnica pomi ędzy podatkiem nale Ŝnym  a sum ą zaliczek pobranych przez płatników  122.
  - DO ZAPŁATY *)
 Od kwoty z poz.120 naleŜy odjąć kwotę z poz.121. JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.
 RóŜnica pomi ędzy sum ą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem nale Ŝnym  123.
 - NADPŁATA
 Od kwoty z poz.121 naleŜy odjąć kwotę z poz.120. JeŜeli róŜnica jest liczbą ujemną, naleŜy wpisać 0.

 H. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE śNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO śYTKU
   PUBLICZNEGO (OPP) NaleŜy podać nazwę OPP, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz wysokości kwoty dla OPP.

 124. Nazwa OPP

 125. Numer KRS  Wnioskowana kwota  126. zł,       gr  
 Kwota z poz. 126 nie moŜe przekroczyć 1% kwoty z poz 120, po
 zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

  I. INFORMACJE UZUPEŁNIAJ ĄCE  W poz.127 moŜna podać m.in. dane ułatwiające kontakt z podatnikiem, w poz.128 cel

 szczegółowy 1% oraz poprzez zaznaczenie kwadratu w poz.129 wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych, o których mowa w art.45c ust.5 ustawy,
 tj. imienia, nazwiska, adresu oraz wysokości kwoty z poz.126.

 127.

 128.  129. WyraŜam zgod ę

 J. INFORMACJE O ZAŁ ĄCZNIKACH 
W poz.130-134 naleŜy podać liczbę załączników. Poz.135 i 136 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niŜ składane
zeznanie. Jeśli w poz.135 zaznaczono kwadrat nr 2, naleŜy wypełnić poz.137.

 135. Załącznik PIT/D doł ącza do  136. Kod formularza, do którego został
   swojego zeznania     dołączony zał ącznik PIT/D
   (zaznaczyć właściwy kwadrat):     (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 130.  131.  132.  133.  134.

 137.  NIP, nazwisko i imi ę małŜonka oraz urz ąd, do którego został zło Ŝony zał ącznik PIT/D

 K. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / MAŁ śONKA / PEŁNOMOCNIKA
Oświadczam, Ŝe są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W przypadku
zaznaczenia w poz.6 kwadratu nr 2, 3 albo 4, kwadratu w poz.7 lub w poz.8 - oświadczam, iŜ spełnione są warunki do opodatkowania dochodów w wybrany sposób.

 138. Podpis podatnika  139. Podpis mał Ŝonka  140. Imi ę i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

 L. ADNOTACJE URZ ĘDU
 141. Identyfikator przyjmuj ącego formularz  142. Podpis przyjmuj ącego formularz

   1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.) podatnik moŜe skorygować złoŜoną deklarację 

poprzez złoŜenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
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