
POLTAX

 B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW - NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW

INNYCH NIś WYMIENIONE W CZĘŚCI B.1.) zł,        gr 

 Wydatki mieszkaniowe poniesione  39. Podać rodzaj:  40.
 w roku podatkowym

 Do wysokości przysługującego limitu.

 Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za la ta ubiegłe  41.

 B.3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM
zł,        gr 

 Ogółem do odliczenia w roku podatkowym  42.

 Suma kwot z poz.40 i 41.
 Kwota przypadaj ąca do odliczenia od przychodu w PIT-28  43.

 Kwotę tę naleŜy wpisać w poz.71 zeznania PIT-28, jeŜeli zeznanie to składa jeden z małŜonków.
 Kwota przypadaj ąca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37  44.
 Od kwoty z poz.42 naleŜy odjąć kwotę z poz.43. Kwotę tę naleŜy wpisać w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102
 zeznania PIT-37.

 B.3.1. WNIOSEK MAŁśONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁśONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37
LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁśONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ)

w następujący sposób: zł,        gr zł,        gr 

 Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28  45.  46.

 Kwotę z poz.45 lub 46 naleŜy wpisać w poz.71 zeznania PIT-28.

 Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub  w PIT-37  47.  48

 Kwotę z poz.47 lub 48 naleŜy wpisać w poz.150 zeznania PIT-36 lub w poz.102 zeznania PIT-37.

 C. ODLICZENIA OD PODATKU zł,        gr 

 Kwota przysługuj ącego odliczenia z tytułu systematycznego gromadzenia w roku poda tkowym oszcz ędności na  49.
 jednym rachunku oszcz ędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadz ącym kas ę mieszkaniow ą

 30% wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie więcej niŜ 11.340 zł w ramach przysługującego limitu odliczeń na
 dany rok.

 C.1. ODLICZENIA, KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGŁE
 Kwota odliczenia  50.

 C.2. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM
 Ogółem do odliczenia w roku podatkowym  51.

 Suma kwot z poz.49 i 50.

 Kwota przypadaj ąca do odliczenia od podatku w PIT-28  52.

 Kwotę tę naleŜy wpisać w poz.106 zeznania PIT-28, jeŜeli zeznanie to składa jeden z małŜonków
 Kwota przypadaj ąca do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37  53.
 Od kwoty z poz.51 naleŜy odjąć kwotę z poz.52. Kwotę tę naleŜy wpisać w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117
 zeznania PIT-37.

 C.2.1. WNIOSEK MAŁśONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁśONKÓW SKŁADAJĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37

LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁśONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJĘ)

w następujący sposób: zł,        gr zł,        gr 

 Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-28  54.  55.

 Kwotę z poz.54 lub 55 naleŜy wpisać w poz.106 zeznania PIT-28.

 Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-36 lub  w PIT-37  56.  57.

 Kwotę z poz.56 lub 57 naleŜy wpisać w poz.182 zeznania PIT-36 lub w poz.117 zeznania PIT-37.

podatnik mał ŜonekInformujemy, Ŝe kwotę z poz.43 lub 44 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)

Informujemy, Ŝe kwotę z poz.52 lub 53 odliczamy od naszego podatku podatnik mał Ŝonek

900,00 

900,00 

900,00 
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