
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBJAŚNIENIAMI.

 G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWA NYCH WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, Ł ĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU
- PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW

 89. zł,            gr  90. zł,            gr  91. zł,            gr  92. zł,            gr  93. zł,            gr  94. zł,            gr  

 Ryczałt od przychodów okre ślonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy 7)  95. zł,            gr  

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  96. zł,            gr  

 Suma kwot z poz. od 89 do 95.

 Doliczenia do ryczałtu  97. zł,            gr  

 Podatek zapłacony za granic ą – zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w zwi ązku z art.12  98. zł,            gr  

 ust.12 ustawy

 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  99. zł,            gr  

 Od sumy kwot z poz.96 i 97 należy odjąć kwotę z poz 98.

 H. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU 8)
zł,               gr 

 Składka na ubezpieczenie zdrowotne  100.

 Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.99.

 w tym składka, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku d ochodowym w zwi ązku z art.13  101.

 ustawy  9)

 Odliczenia od ryczałtu - wykazane w cz ęści C zał ącznika PIT/O  102.

 Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz.99 pomniejszonej o kwotę z poz.100.
 Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych -  wykazane w cz ęści C.2. zał ącznika  103.
 PIT/D

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  104.
 Jeżeli kwota z poz.103 jest mniejsza od kwoty z poz.99 pomniejszonej o kwoty z poz.100 i 102, należy wpisać
 kwotę z poz.103; w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.99 pomniejszoną o kwoty z poz.100 i 102.

 Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  105.

 Od kwoty z poz.103 należy odjąć kwotę z poz.104.

zł 

 Kwota nale żnego ryczałtu (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  106.

 Od kwoty z poz.99 należy odjąć sumę kwot z poz.100, 102 i 104.

 20% należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy  obj ęty  107. Rok 10)  108.
 zwolnieniem, o którym mowa w art.21 ust.6-13 ustawy

 J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART.21  UST.6-13 USTAWY
 109. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w  poz.4  (zaznaczyć właściwy kwadrat):

odbl 1. tak, od całości przychodów  2. tak, od części przychodów  3. nie

 K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENC JONOWANYCH, DO
ZAPŁATY / NADPŁATA 11)

zł,               gr 

 Kwota wpłaconego ryczałtu za miesi ące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał  110.
 roku podatkowego

 KWOTA DO ZAPŁATY *)  111.

 Od sumy kwot z poz.106 i 108 należy odjąć kwotę z poz.110. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
 NADPŁATA  112.

 Od kwoty z poz.110 należy odjąć sumę kwot z poz.106 i 108. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2
ustawy o podatku dochodowym.

   5) W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy

   6) W celu obliczenia kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami - po odliczeniach, należy w pierwszej kolejności

wielkości zsumować.
   7) W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art.17 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej kolejności kwoty

przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyć o kwoty przysługujących odliczeń, zaokrąglić je do pełnych złotych i obliczyć - według właściwych stawek - ryczałt od tych

przychodów, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować.
   8) Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest możliwe, jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.
   9) Dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego

Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, że nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym państwie, albo nie została odliczona na

podstawie art.26 ust.1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym.

0,00 9 642,57 

17% kwoty z poz.85 20% kwoty z poz.86

0,00 0,00 

wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek nie mogą przekroczyć kwot przychodów z odpowiednich poz. od 44 do 49.
w pierwszej kolejności kwotę z poz.73 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych przychodów udziały z poz. od 57 do 62, a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumować. Kwoty

kwoty przychodów wykazanych w poz. od 44 do 49 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do pełnych złotych, a następnie obliczone w ten sposób

    4) Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w  innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego

7 088,00 

236,00 

0,00 

0,00 

7 324 

 I. OBLICZENIE NALE ŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

 POLTAX

9 727,65 

10% kwoty z poz.84

0,00 

3,0% kwoty z poz.81

85,08 

5,5% kwoty z poz.82 8,5% kwoty z poz.83

0,00 

9 727,65 

2 403,22 
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