
 

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK5 POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWYu WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE5 KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE5 DUŻYMI5
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PIT4OPa2w 232

,M Identyfikator podatkowy NIP 5 numer PESEL podatnika aniepotrzebne skreślićw

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

óM Nr dokumentu gM Status

PIT4OP OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU ,K PODATKU
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

za
jM Rok

└────┴────┴────┴────┘

Podstawa prawna„ Artu hmc ustu 9a ustawy z dnia 6ó lipca 2jj2 ru o podatku dochodowym od osób fizycznych aDzuUu z 6y2ó ru pozu 6y965 z późnu zmuw5
zwanej dalej „ustawą”u

Składający„ Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych5 który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PITchyA5
o którym mowa w artu 9h ustu j ustawyu

Termin składania„ Do 9y kwietnia roku następującego po roku podatkowymu
Miejsce składania„ Urząd skarbowy5 o którym mowa w artu hm ustu 2b ustawyu

AM MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA
cM Urząd skarbowyz do którego adresowane jest oświadczenie

BM DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
FM Nazwisko 6M Pierwsze imię

CM WNIOSEK O PRZEKAZANIE ,K PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO GOPPJ Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego anumer KRSw organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego na podstawie odrębnych przepisówu

(M Numer KRS

DM INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy5 którzy wypełnili część C5 w pozu 2y mogą podać cel szczegółowy 2k5
a zaznaczając kwadrat w pozu 22 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia5 nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocieu W pozu 26 można
podać informacje ułatwiające kontakt urzędu skarbowego z podatnikiem5 npu telefon5 ecmailu
,bM Cel szczegółowy ,K ,,uWyrażam zgodę

,óu

EM PODPIS PODATNIKA ALBO OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
,gM Podpis podatnika ,jM Podpis osoby reprezentującej podatnika

Objaśnienia
Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 2k podatku należnegou

7M Data urodzenia
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