
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.

 D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
 D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART.11 USTAWY 3)

 Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz.42 i 49. zł,               gr 

 Straty z lat ubiegłych  62.

 Strata obliczona zgodnie z art.9 ust.3 i 3a ustawy o podatku dochodowym.

 Składki na ubezpieczenia społeczne  63.

 w tym składki, o których mowa w art.26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku d ochodowym w zwi ązku z art.11  64.

 ustawy 4)

 Odliczenia od przychodów - wykazane w cz ęści B zał ącznika PIT/O  65.

 Przychód po odliczeniach  66.

 Od sumy kwot z poz.42 i 49 należy odjąć sumę kwot z poz.62, 63 i 65.

 D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
zł,               gr 

 Ulga odsetkowa -  wykazana w cz ęści B.1. zał ącznika PIT/D  67.

 Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz.66.

 Przychód po odliczeniu odsetek  68.

 Od kwoty z poz.66 należy odjąć kwotę z poz.67.
 Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych - wykazane w cz ęści B.3. zał ącznika PIT/D  69.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym  70.
 Jeżeli kwota z poz.69 jest mniejsza od kwoty z poz.68, należy wpisać kwotę z poz.69; w przeciwnym wypadku
 należy wpisać kwotę z poz.68.

 Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach nast ępnych  71.

 Od kwoty z poz.69 należy odjąć kwotę z poz.70.

 D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM zł,               gr 

 Odliczenia ogółem  72.

 Suma kwot z poz.62, 63, 65, 67 i 70.

 E. OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJ ĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art.11 ust.3 ustawy.

 73.

 74.

 75.

 76.

 77.

 78.

 79.

 F. PODSTAWA OPODATKOWANIA  Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych). Od kwot przychodów

 80.

 81.

 82.

 83.

 84.

 85.

 86.

 Łączna kwota przychodów po odliczeniach  87.

 Suma kwot z poz. od 80 do 86.

Kwota z poz.36 minus kwota z poz.73.

Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.51.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.37.

8,5%
Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.52.

3,0%

20 400,00 

Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.50.

0,00 

0,00 

0,00 

Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.55.

 POLTAX

5,5%

Kwota z poz.37 minus kwota z poz.74.

10%

 Kwota 
 przychodów
 po odliczeniach,
 opodatkowanych
 stawk ą ryczałtu:

20 400,00 

 Kwota wydatków
 podlegaj ąca
 odliczeniu 
 od przychodów
 opodatkowanych
 stawk ą ryczałtu:

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.41.

17%

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.38.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.39.
Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.53. 0,00 

0,00 

20 400 

8,5%

Kwota przychodów okre ślonych przez organ podatkowy

Kwota wydatków podlegaj ąca odliczeniu od przychodów okre ślonych przez organ

Kwota z poz.39 minus kwota z poz.76. 0 

uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E.

10%

na podstawie art.17 ustawy - po odliczeniach  6)

0,00 

zł,               gr 

0,00 

0 

0 

20 400 

0 

0 

Kwota z poz.38 minus kwota z poz.75.

Kwota z poz.41 minus kwota z poz.78.

20%

17%
Kwota z poz.40 minus kwota z poz.77.

5,5%

3,0%

0,00 

0,00 

podatkowy na podstawie art.17 ustawy 5)

20%

Kwota z poz.72 pomnożona przez udział z poz.54.
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.40.

Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz.36.
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