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POLT;X

z5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL rniepotrzebne skreślićc podatnika

j5 Nr dokumentu

ó5 Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

c5 Identyfikator podatkowy NIP F numer PESEL rniepotrzebne skreślićc małżonka
└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.

PITMj6

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU UPONIESIONEJ STRATY(
,5 Rok

W ROKU PODATKOWYM
└────┴────┴────┴────┘

Formularz przeznaczony jest dla podatników) którzy w roku podatkowym–
mc uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rpodlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowejc wyłącznie za pośrednictwem płatników lub innych podmiotów obowiązanych do sporządzenia imiennej informacji o wysokości tych dochodów rprzychodówcd
jc nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali
podatkowejd
gc nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich dziecid
wc nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłychd
bc nie odliczają tzwó minimalnego podatku dochodowegoó

Podstawa prawna9
Termin składania9
Miejsce składania9

;rtó wb ustó m ustawy z dnia jf lipca m::m ró o podatku dochodowym od osób fizycznych rDzó Uó z jtm: ró pozó mg53d
z późnó zmócd zwanej dalej ustawą”ó
”
Od dnia mb lutego do dnia gt kwietnia roku następującego po roku podatkowymd z zastrzeżeniem artó wb ustó 3 ustawyó
Urządd o którym mowa w artó wb ustawyd zwany dalej urzędem”ó
”

:5 Wybór sposobu opodatkowania rzaznaczyć właściwe kwadratyc9
mó indywidualnie

65

gó w sposób przewidziany
dla wdów i wdowców

jó wspólnie z małżonkiemd
zgodnie z wnioskiemd
o którym mowa
w artó f ustó j ustawy

w sposób przewidziany w artó j: ustó w ustawy – podatnik

b5

wó w sposób przewidziany
dla osób samotnie
wychowujących dzieci

w sposób przewidziany w artó j: ustó w ustawy – małżonek

Zaznaczenie odpowiednich kwadratów traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o zastosowanie wskazanego sposobu opodatkowaniaó Kwadrat w pozó 3 lub 5
zaznacza się łącznie z kwadratem md jd g albo w w pozó fó

A5 MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
75 Urząd) do którego jest adresowane zeznanie

zl5 Cel złożenia formularza rzaznaczyć właściwy kwadratc9

zz5 Rodzaj korekty rzaznaczyć właściwy kwadratc9
mó korekta zeznaniad o której mowa w artó 5m Ordynacji podatkowej

mó złożenie zeznania

jó korekta zeznania

mc

jó korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie
unikania opodatkowaniad o której mowa w artó 5mb § ma Ordynacji podatkowej

jc

B5 DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

Pozó j3egb można nie wypełniaćd
jeżeli w pozó f zaznaczono kwadrat nr j i adres zamieszkania małżonka jest taki jak w części –ómó0 pozó j3egb nie wypełnia sięd jeżeli w pozó f
zaznaczono kwadrat nr gó

–ómó D;NE POD;TNIK;
zc5 Nazwisko

z,5 Kraj

zj5 Pierwsze imię

z:5 Województwo

zb5 Gmina

zó5 Data urodzenia rdzień e miesiąc e rokc

z65 Powiat

z75 Ulica

cc5 Miejscowość

cl5 Nr domu

cz5 Nr lokalu

cj5 Kod pocztowy

–ójó D;NE M;ŁŻONK;
có5 Nazwisko

c65 Kraj

jl5 Gmina

c,5 Pierwsze imię

cb5 Województwo

c:5 Data urodzenia rdzień e miesiąc e rokc

c75 Powiat

jz5 Ulica

jó5 Miejscowość

jc5 Nr domu

jj5 Nr lokalu

j,5 Kod pocztowy

mc Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowejd oznacza to ustawę z dnia j: sierpnia m::3 ró – Ordynacja podatkowa rDzó Uó z jtm: ró pozó :ttd z późnó zmócó
jc W przypadku zaznaczenia w pozó mm kwadratu nr j korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korektyó

Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl

PITMj6

rjfc

mnw

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIKó POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄDj WYPEŁNIĆ DUŻYMIó DRUKOWANYMI LITERAMIó CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREMj
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl

POLTAX

C/ PRZYCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART/ KÓ UST/ Ó PKT Ó0M
USTAWY Należy podać kwotę przychodów objętych tym zwolnieniemj
podatnik

Rodzaj przychodów

małżonek
złó

gr

złó

Przychody ze stosunku służbowegoC stosunku pracyC pracy nakładczejC spółdzielczego
stosunku pracy

45/

4–/

Przychody z umów zleceniaC o których mowa w art/ Ó4 pkt/ M ustawy

4M/

4L/

gr

D/ DOCHODY Z STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
Djij DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Źródła przychodów

Przychód

a
Ó/ Stosunek służbowyC stosunek pracyC
praca nakładczaC spółdzielczy
stosunek pracy

b

złó

Koszty uzyskania
przychodów
gr

złó

Dochód
rb – cz
złó

gr

c

0E/

0Ó/

W pozj H– należy wykazać przychodyó
do których w pozj H5 podatnik stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj 0 pkt 1 ustawyj
K/ Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczeniaC o których mowa
w art/ 40 ust/ – ustawy

02/

05/

4/ Działalność wykonywana osobiścieC
o której mowa w art/ Ó4 ustawy
W pozj –– należy wykazać przychody
z umów zleceniaó o których mowa
w artj i1 pkt u ustawyó w pozj –5 koszty
uzyskania dotyczące tych przychodówj

2E/

2Ó/

22/

25/

0/ Prawa autorskie i inne prawaC o których
mowa w art/ ÓM ustawy

2–/

2M/

W pozj 5g należy wykazać przychodyó
do których w pozj 51 podatnik stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj 0 pkt i–1 ustawyj
2/ Inne źródłaC niewymienione
w wierszach od Ó do 0

5K/

54/

50/

5/ RAZEM

5L/

0–/

Strata
rc – bz
gr

złó

d
0K/

Zaliczka pobrana
przez płatnika
gr

zł

e
04/

0M/

f
00/

0L/

2K/

24/

20/

2L/

5E/

5Ó/

52/

55/

5–/

5M/

–E/

–Ó/

–K/

Suma kwot z wierszy od i do –j

Djgj DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA
Ó/ Stosunek służbowyC stosunek pracyC

–4/

–0/

W pozj su należy wykazać przychodyó
do których w pozj s0 małżonek stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj 0 pkt 1 ustawyj
K/ Emerytury – renty oraz inne krajowe
świadczeniaC o których mowa
w art/ 40 ust/ – ustawy

–M/

–L/

–2/

–5/

––/

praca nakładczaC spółdzielczy
stosunek pracy

ME/

MÓ/

4/ Działalność wykonywana osobiścieC
o której mowa w art/ Ó4 ustawy
W pozj uu należy wykazać przychody
z umów zleceniaó o których mowa
w artj i1 pkt u ustawyó w pozj u0 koszty
uzyskania dotyczące tych przychodówj

M4/

M0/

MM/

ML/

0/ Prawa autorskie i inne prawaC o których
mowa w art/ ÓM ustawy

LE/

LÓ/

W pozj 0– należy wykazać przychodyó
do których w pozj 05 małżonek stosuje
–nk koszty uzyskania przychodów na
podstawie artj gg ustj 0 pkt i–1 ustawyj
2/ Inne źródłaC niewymienione
w wierszach od Ó do 0

L2/

L5/

L–/
ÓEK/

5/ RAZEM

MK/

M2/

M5/

M–/

LK/

L4/

L0/

LM/

LL/

ÓEE/

ÓEÓ/

ÓE4/

ÓE0/

Suma kwot z wierszy od i do –j

PITH4–

rg5z

gmH
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podatnik

E3 ODLICZENIA OD DOCHODU
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozy 91y
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozy 17sy
Odliczenia – wykazane w części B załącznika PITFO
Odliczenie podatnika nie może przekroczyć kwoty z pozy 91 pomniejszonej o kwotę z pozy 178y
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć kwoty z pozy 17s pomniejszonej o kwotę z pozy 179y
Ulga odsetkowa – wykazana w części B3r3 załącznika PITFD
Odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z pozy 91 i 17s pomniejszonej o kwoty
z pozy 178k 179k 17h i 17by
Dochód po odliczeniach
Od sumy kwot z pozy 91 i 17s należy odjąć kwoty z pozy 178k 179k 17hk 17b i 117y
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części B3G3 załącznika PITFD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozy 111y Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozy 111
podlega odliczeniu w następnych latachy

małżonek
złk

gr

złk

rKY3

rK43

rK53

rKj3

rrK3
rrr3
rr23

F3 OBLICZENIE PODATKU
Podstawa obliczenia podatku ppo zaokrągleniu do pełnych złotycho
Jeżeli w pozy 8 zaznaczono kwadrat nr 1k należy wpisać kwotę z pozy 111 pomniejszoną o kwotę
z pozy 110y W pozostałych przypadkach należy wpisać połowę kwoty obliczonej jako różnica kwot
z pozy 111 i 110y
Obliczony podatek – zgodnie z art3 24 ust3 r ustawy
Podatek od podstawy z pozy 11j; jeżeli w pozy 8 zaznaczono kwadrat nr 0k j albo sk tak obliczony podatek
należy pomnożyć przez dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemnąk należy wpisać 7y
Doliczenia do podatku

złk

gr

rrG3
zł

rrW3

rrR3

podatnik

G3 ODLICZENIA OD PODATKU
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

gr

małżonek
złk

gr

złk

rrY3

rr43

rr53

rrj3

gr

Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozy 11s i 11uy
Odliczenia – wykazane w części C załącznika PITFO
Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć sumy kwot z pozy 11s i 11u pomniejszonej o sumę
kwot z pozy 118 i 119y
z pozy i poy odliczeniach
Podatek
Od sumy kwot z pozy 11s i 11u należy odjąć sumę kwot z pozy 118k 119k 11h i 11by
Odliczenia mieszkaniowe – wykazane w części C323 załącznika PITFD
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozy 107y Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozy 107
podlega odliczeniu w następnych latachy

r2K3

r2r3

H3 OBLICZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Podatek należny ppo zaokrągleniu do pełnych złotycho

zł

r223

Od kwoty z pozy 107 należy odjąć kwotę z pozy 101y
Różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników
DO ZAPŁATY
Od kwoty z pozy 100 należy odjąć sumę kwot z pozy 90 i 17uy Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąk należy
wpisać 7y
Różnica między sumą zaliczek pobranych przez płatników a podatkiem należnym
NADPŁATA
Od sumy kwot z pozy 90 i 17u należy odjąć kwotę z pozy 100y Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąk należy
wpisać 7y

r2G3

r2W3

podatnik

I3 DODATKOWY ZWROT Z TYTUŁU ULGI NA DZIECI

małżonek
złk

gr

złk

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotnejo

r2R3

r2Y3

Różnica między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu
podatkowymso
Podatnik – od sumy kwot z pozy 9 części E załącznika PITwO należy odjąć kwotę z pozy s1 tego
załącznikay
Małżonek – od sumy kwot z pozy h części E załącznika PITwO należy odjąć kwotę z pozy s0 tego
załącznikay
Przysługująca kwota różnicyuo

r243

r253

Suma kwot z pozy 109 i 10h nie więcej niż suma kwot z pozy 10u i 108y
Łączna kwota zwrotu

gr

r2j3
rGK3

Suma kwot z pozy 10s i 10by

J3 INFORMACJA O DOCHODACH /PRZYCHODACH8 WYKAZYWANYCH NA PODSTAWIE
ART3 WR UST3 Gc USTAWY
rGr3 Kwota dochodów /przychodów8
złk
gr
jo Należy wpisać kwotę składek zapłaconych od przychodów zwolnionych na podstawie arty 01 usty 1 pkt 1sh ustawy orazk o których mowa w arty 08 usty 1 pkt 0 i 0a oraz

arty 09b usty 1 i 0 ustawyk tjy zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu pwykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub
zagranicznych systemów ubezpieczeńok pomniejszonych o składki odliczone w PITmj8Lk w PITm0h lub wykazane jako odliczone w PITm18A lub PITm1bAy W przypadku
obojga rodzicówk opiekunów prawnych dzieckak rodziców zastępczychk którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyk należy wypełnić zarówno
pozy 10u jak i pozy 108y Zasada ta obejmuje również podatnikak który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowegok a jego małżonek zmarł
w trakcie roku podatkowegoy
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POLTFX

Kz WNIOSEK O PRZEK:Z:NIE ós POD:TKU N:LEŻNEGO N: RZECZ ORG:NIZ:CJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO aOPPt
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego rnumer KRSw organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie
odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczt
ó5yz Numer KRS

ó55z

Wnioskowana kwota
Kwota z pozt bhh nie może przekroczyć bn kwoty z pozt bkk
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółt

0000303076

złj
gr

Lz INFORM:CJE UZUPEŁNI:JĄCE
Podatnicyj którzy wypełnili część Kj w pozt bhó mogą podać cel szczegółowy bnj a zaznaczając kwadrat w pozt bh1j wyrazić zgodę na
przekazanie OPP swojego imieniaj nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z pozt bhht W pozt bh3 można podać dodatkowe informacjej
npt ułatwiające kontakt z podatnikiem rtelefonj egmailwt
ó5dz Cel szczegółowy ós

ó56z Wyrażam zgodę

AKCJA E-LIFE; goldeny w potrzebie
ó5/z

Mz INFORM:CJE O Z:ŁĄCZNIK:CH
W pozt bh%–bóc należy podać liczbę załącznikówt Pozt bób i bók wypełniają podatnicyj którzy załącznik PITz§ dołączyli do innego niż składane
zeznaniet Jeśli w pozt bób zaznaczono kwadrat nr kj należy wypełnić pozt bóht
PITcO

Certyfikat rezydencji

ó5fz

ó5jz

ó58z

ódóz Załącznik PITcD dołącza do swojego zeznania
rzaznaczyć właściwy kwadratw7
bt podatnik

PITcD

PITlyK
ódgz

ódyz Kod formularza4 do którego został dołączony załącznik PITcD
rzaznaczyć właściwy kwadratw7

bt PITgk5

kt małżonek

kt PITgh3

ht PITgh%

ód5z Identyfikator podatkowy4 nazwisko i imię małżonka oraz urząd4 do którego został złożony załącznik PITcD

Nz R:CHUNEK OSOBISTY WŁ:ŚCIWY DO ZWROTU N:DPŁ:TY
Jeżeli z zeznania wynika nadpłata w tej części można wskazać rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowogkredytowej
rSKOKwj inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarcząj na który ma nastąpić jej zwrott Podaje się rachunekj którego posiadaczem
rwspółposiadaczemw jest podatnik lub małżonekt Wskazanie rachunkuj którego posiadaczem rwspółposiadaczemw nie jest podatnikj a jest nim
małżonekj jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w pozt 3 kwadratu nr kt Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony
rachunek służący do zwrotu podatku lub nadpłaty osoby wskazanej w pozt bóót
óddz Osoba zgłaszająca rachunek rnależy zaznaczyć właściwe kwadraty– kwadrat nr k można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozt 3 kwadratu nr kw9
bt podatnik

kt małżonek

ód6z Posiadacz rachunku rnależy wskazać imię i nazwisko posiadaczaj a w przypadkuj gdy jest to rachunek wspólny – imiona i nazwiska wszystkich współposiadaczyw7
ód/z Kraj siedziby banku aoddziałut ruzupełnić wyłączniej gdy wskazano rachunek zagranicznyw
ódfz Pełny numer rachunku rw przypadku rachunku zagranicznego należy podać kod SWIFTw
óz Numer IB:N9

yz Kod SWIFT9

Oz K:RT: DUŻEJ RODZINY aKDRt Wypełnienie pozt bó5 nie jest obowiązkowet
ódjz Osoba posiadająca ważną KDR rkwadrat nr k można zaznaczyć wyłącznie w przypadku zaznaczenia w pozt 3 kwadratu nr kw7
bt podatnik

kt małżonek

Pz OŚWI:DCZENIE I PODPIS POD:TNIK: c M:ŁŻONK: c PEŁNOMOCNIK:
W przypadku zastosowania artt 3 ustt ka ustawyj oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznaniaj że jest spełniony
warunek przewidziany w tym przepisiet
ód8z Podpis podatnika

ó6gz Podpis małżonka

ó6óz Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

ów Pozt bk5 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonkówt
1w W przypadku obojga rodzicówj opiekunów prawnych dzieckaj rodziców zastępczychj którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowyj składających

odrębne zeznania PITgh3 albo PITgh%j suma kwot z pozt „Przysługująca kwota różnicy” PITgh% i PITgh3j każdego z małżonkówj nie może przekroczyć sumy kwot
z pozt bk1 i bk3t Na podstawie artt %k § ba Ordynacji podatkowej kwotę obliczoną zgodnie z artt k%f ustt 5–bc ustawy traktuje się na równi z nadpłatąt

Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z pozt bkh lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczegoj zgodnie z artt ha § b pkt b ustawy z dnia b% czerwca bf33 rt o postępowaniu egzekucyjnym w administracji r§zt Ut z kcbf rt pozt bóh5j z późnt
zmtwt
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymt

PITl5f

rk3w

ózó
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