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ZEZN-NIE O WYSOKOŚCI UZYSK-NEGO PRZYCHODUz
WYSOKOŚCI DOKON-NYCH ODLICZEŃ I N-LEŻNEGO RYCZ-ŁTU
Tó Rok
OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOW-NYCH Z- ROK
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Podstawa prawna7
Składający7
Termin składania7
Miejsce składania7

6rt: my ust: m pkt m ustawy z dnia mc listopada yffg r: o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne sDz: U: z mcyó r: poz: my8óa z późn: zm:ka zwanej dalej ustawą”:
” zwana dalej podatnikiem”:
Osoba fizyczna osiągająca przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanycha
”
Do dnia uy stycznia roku następującego po roku podatkowym:
Urząda o którym mowa w art: my ust: m ustawya według miejsca zamieszkania podatnikaa zwany dalej ”urzędem”:

-ó MIEJSCE I CEL SKŁ-D-NI- ZEZN-NIFó Urządz do którego adresowane jest zeznanie 6M

7ó Cel złożenia formularza szaznaczyć właściwy kwadratk7
m: korekta zeznania mk

y: złożenie zeznania

:ó D-NE IDENTYFIK-CYJNE I -KTU-LNY -DRES Z-MIESZK-NI- POD-TNIK8ó Nazwisko

9ó Pierwsze imię

6jó Kraj

0ó Data urodzenia sdzień w miesiąc w rokk

66ó Województwo

6Bó Gmina

6ló Powiat

6Tó Ulica

6Fó Nr domu

68ó Miejscowość

69ó Kod pocztowy

67ó Nr lokalu

60ó Poczta

Có PRZYCHODY POD-TNIK- O:JĘTE RYCZ-ŁTEM

według stawki7

PrzychodyG

lzjJ uk
zła

BzjJ uk
gr

zła

FzFJ uk
gr

zła

9zFJ uk
gr

zła

6jJ uk
gr

zła

68J uk
gr

zła

Ogółem
przychody

ljJ uk
gr

zła

gr

zła

6ó Z działalności prowadzonej
na własne nazwisko

ljó

l6ó

lló

lBó

lTó

lFó

l7ó

ló Z działalności prowadzonej
w formie spółki4ekM osób
fizycznychz w której4ychM
podatnik jest wspólnikiem

l8ó

l9ó

l0ó

Bjó

B6ó

Bló

BBó

BTó

Bó Z najmuz podnajmuz
dzierżawyz poddzierżawy
lub innych umów
o podobnym charakterze

gr

BFó

Tó Ze sprzedaży
przetworzonych
produktów roślinnych
i zwierzęcych

B7ó

B8ó

Fó R-ZEM

B9ó

B0ó

Tjó

T6ó

Tló

TBó

TTó

TFó

T7ó

T8ó

T9ó

T0ó

Fjó

F6ó

Fló

FBó

Udział procentowy
kwot z pozó od B9 do TT
w sumie kwot z pozó TF i FB
snależy podać z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinkuk

FTó

FFó

F7ó

F8ó

F9ó

F0ó

7jó

Udział procentowy
kwot z pozó od T7 do Fl
w sumie kwot z pozó TF i FB
snależy podać z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinkuk

76ó

Suma kwot z wierszy od y do 9:
7ó Określone przez organ
podatkowy na podstawie
artó 68 ustawy

r

r
7ló

r

r
7Bó

r

r
7Tó

r

r
7Fó

r

r
77ó

r

r

r

78ó

r

r

yk

Przez urząda do którego adresowane jest zeznanie rozumie się urząd skarbowya przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania:

mk

Zgodnie z art: gy ustawy z dnia mf sierpnia yffó r: – Ordynacja podatkowa sDz: U: z mcyó r: poz: mcya z późn: zm:k:

uk

Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie art: yó ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza h:

9k

Wydatki na cele określone w art: yy ustawy podlegają odliczeniu od przychodua jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy
z dnia mh lipca yffy r: o podatku dochodowym od osób fizycznych sDz: U: z mcyh r: poz: mcuma z późn: zm:ka zwanej dalej ustawą o podatku dochodowym”:
”
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D7 ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
Debe ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ARTe bb USTAWY jc
Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poze j; i ;7e

Straty z lat ubiegłych

5G7

Strata obliczona zgodnie z arte 9 uste 7 i 7a ustawy o podatku dochodowyme
Składki na ubezpieczenia społeczne

5J7

w tym składki2 o których mowa w art7 /5 ust7 T pkt /a ustawy o podatku dochodowym w związku z art7 TT
ustawy ;c
Odliczenia od przychodów _ wykazane w części B załącznika PIT0O
Przychód po odliczeniach

złh

gr

złh

gr

złh

gr

KB7
KT7
K/7

Od sumy kwot z poze j; i ;7 należy odjąć sumę kwot z poze u8h u9 i 6be

Depe ODLICZENIA
OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
_
Ulga odsetkowa

wykazana w części B7T7 załącznika PIT0D

KU7

Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poze 6pe
Przychód po odliczeniu odsetek

K37

Od kwoty z poze 6p należy odjąć kwotę z poze 67e
Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych _ wykazane w części B7U7 załącznika PIT0D

K47

Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota z poze 6; jest mniejsza od kwoty z poze 6jh należy wpisać kwotę z poze 6;1 w przeciwnym wypadku
należy wpisać kwotę z poze 6je
Wydatki mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych

K57
KK7

Od kwoty z poze 6; należy odjąć kwotę z poze 6ue

De7e ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
Odliczenia ogółem

KG7

Suma kwot z poze u8h u9h 6bh 67 i 6ue

E7 OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z arte bb uste 7 ustawye

/2Bs

KJ7

U2Bs

GB7

424s

GT7

G24s

G/7

TBs

GU7

TKs

G37

/Bs

G47

Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;je
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze 78e
Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;;e
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze 79e
Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;ue
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze jme

Kwota wydatków
podlegająca
odliczeniu
od przychodów
opodatkowanych
stawką ryczałtuj

Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;6e
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze jbe
Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;8e
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze jpe
Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ;9e
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze j7e
Kwota z poze 68 pomnożona przez udział z poze ume
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poze jje
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów określonych przez organ
podatkowy na podstawie art7 TK ustawy uc

G57

F7 PODSTAWA OPODATKOWANIA

Przychody po odliczeniach ipo zaokrągleniu do pełnych złotychce Od kwot przychodów
uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części Ee

/2B s

GK7

Kwota z poze 78 minus kwota z poze 69e

U2Bs

GG7

Kwota z poze 79 minus kwota z poze 8me

424s

Kwota
przychodów
po odliczeniach2
opodatkowanych
stawką ryczałtuj

GJ7

Kwota z poze jm minus kwota z poze 8be

G24s

JB7

Kwota z poze jb minus kwota z poze 8pe

TBs

JT7

Kwota z poze jp minus kwota z poze 87e

TKs

J/7

Kwota z poze j7 minus kwota z poze 8je

/Bs

JU7

Kwota z poze jj minus kwota z poze 8;e
Kwota przychodów określonych przez organ podatkowy
na podstawie art7 TK ustawy _ po odliczeniach 6c

J37

Łączna kwota przychodów po odliczeniach
Suma kwot z poze od 86 do 9je

PIT1/G

ipmc

pkj Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl
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Ge OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH
PROCENTOWYCHh ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU
_ PO ODLICZENIACHSTAWEK
OD PRZYCHODÓW
Jme

shn 5 kwoty

ihn5 kwoty

jhj5 kwoty

Bhj5 kwoty

gn5 kwoty

g/5 kwoty

z poze B/

z poze BB

z poze BJ

z poze Jn

z poze Jg

z poze Js

J/e

JBe

JJe

gnne

gnge

zł6

gr

sn5 kwoty
z poze Ji
gnse

Ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie arte g/ ustawy 8p

gnie

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

gnue

Suma kwot z pozs od ;c do 5ils
Doliczenia do ryczałtu

gnje

Podatek zapłacony za granicą _ zgodnie z arte s/ uste J i Ja ustawy o podatku dochodowym w związku
z arte gs uste gs ustawy

gnme

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

gn/e

Od sumy kwot z pozs 5ie i 5ij należy odjąć kwotę z pozs 5ics

He ODLICZENIA OD RYCZAŁTU ;p

zł6

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

gnBe

Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z pozs 5i7s
w tym składkah o której mowa w arte s/b uste g pkt s ustawy o podatku dochodowym w związku z arte gi
ustawy 5ip

gnJe

Odliczenia od ryczałtu _ wykazane w części C załącznika PITlO

ggne

Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z pozs 5i7 pomniejszonej o kwotę z pozs 5i8s
Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych _ wykazane w części Cese załącznika
PITlD

ggge

Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym
Jeżeli kwota z pozs 555 jest mniejsza od kwoty z pozs 5i7 pomniejszonej o kwoty z pozs 5i8 i 55i6 należy wpisać
kwotę z pozs 555: w przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z pozs 5i7 pomniejszoną o kwoty z pozs 5i8 i 55is
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych

gr

ggse
ggie

Od kwoty z pozs 555 należy odjąć kwotę z pozs 55ns

Ie OBLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

zł

ggue

Kwota należnego ryczałtu tpo zaokrągleniu do pełnych złotychp
Od kwoty z pozs 5i7 należy odjąć sumę kwot z pozs 5i86 55i i 55ns
sn5 należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty
zwolnieniemh o którym mowa w arte sg uste m_gi ustawy

ggje Rok 55p

ggme

└────┴────┴────┴────┘

_
Je INFORMACJE O ZWOLNIENIUh O KTÓRYM MOWA W ARTe sg USTe m gi USTAWY
gg/e Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poze u tzaznaczyć właściwy kwadratph

5s tak6 od całości przychodów

ns tak6 od części przychodów

ls nie

Ke OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCHh DO
ZAPŁATY l NADPŁATA 5np
Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za Ih II i III kwartał
roku podatkowego

ggBe

KWOTA DO ZAPŁATY

ggJe

Od sumy kwot z pozs 55e i 55c należy odjąć kwotę z pozs 558s Jeżeli różnica jest liczbą ujemną6 należy wpisać is
NADPŁATA

gsne

Od kwoty z pozs 558 należy odjąć sumę kwot z pozs 55e i 55cs Jeżeli różnica jest liczbą ujemną6 należy wpisać is
jp

Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwi należąc
do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu tprzychodup albo podatku osiągniętego w tym państwie6 albo
od podatku na podstawie arts n7b usts 5 pkt n ustawy o podatku dochodowyms

cp

W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie arts 57 ustawy i opodatkowanych różnymi
stawkami należy w pierwszej kolejności kwotę z pozs 78 pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych przychodów udziały z pozs od c5 do c76
a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumowaćs Kwoty wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek
nie mogą przekroczyć kwot przychodów z odpowiednich pozs od ec do jns
W celu obliczenia kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie arts 57 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami _ po odliczeniach6 należy

7p

w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w pozs od ec do jn pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do
pełnych złotych6 a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumowaćs
8p

W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie arts 57 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy
w pierwszej kolejności kwoty przychodów wykazanych w pozs od ec do jn pomniejszyć o kwoty przysługujących odliczeń6 zaokrąglić je do pełnych złotych i obliczyć _
według właściwych stawek _ ryczałt od tych przychodów6 a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumowaćs

;p

Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest możliwe6 jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku
dochodowyms

5ip

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 warunkiem6 że nie została odliczona od dochodu tprzychodup albo
podatku w tym państwie6 albo nie została odliczona na podstawie arts nc usts 5 pkt na ustawy o podatku dochodowyms

Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl

PITósB

tnip

lye
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L2 KWOTY RYCZfŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWfNYCHz OFLICZONE
I WYKfZfNE PRZEZ PODfTNIKf W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MIESIĄCfCH tKWfRTfŁfCHVz f TfKŻE OFLICZONE PRZEZ PODfTNIKfz O KTÓRYM
MOWf W fRT2 X0 UST2 8 USTfWY tPO DOKONfNYCH ODLICZENIfCHV w3i
Lhwh OD STYCZNI: DO LISTOP:D: nLU_ Z: Iy II i III KW:RT:Łi
Miesiące

I

Kwota ryczałtu npo zaokrągleniu
do pełnych złotychi

II

X7X2

III 4 I kwartał

X772

X782

zł

Miesiące

VIII

X7d2

zł

zł

XI

X862

zł

zł

X7n2

zł

X

X7p2

VI 4 II kwartał

X702

zł

IX 4 III kwartał

X7l2

V

X792

zł

VII

Kwota ryczałtu npo zaokrągleniu
do pełnych złotychi

IV

X8X2

zł

zł

zł

X872

Łączna kwota ryczałtu od stycznia do listopada tlub za Iz II i III kwartałV

zł

Suma kwot z pozh od w3w do wbw lub z pozh w3by w3G i w3jh
X882

Kwota ryczałtu npo zaokrągleniu do pełnych
złotychi

Lh3h Z: GRUDZIEŃ nLU_ Z: IV KW:RT:Łi

zł

M2 WNIOSEK O PRZEKfZfNIE Xw PODfTKU NfLEŻNEGO Nf RZECZ ORGfNIZfCJI POŻYTKU
PUFLICZNEGO tOPPV Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nnumer KRSi organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczh
X892 Numer KRS

Wnioskowana kwota
Kwota z pozh wb9 nie może przekroczyć wg kwoty z pozh ww6y po
zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółh

0000336364

X802

zły
gr

N2 INFORMfCJE UZUPEŁNIfJĄCE

Podatnicyy którzy wypełnili część My w pozh wbG mogą podać cel szczegółowy wgy
a zaznaczając kwadrat w pozh wbVy wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imieniay nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie
z pozh wb9h W pozh wbs można podać dodatkowe informacjey nph ułatwiające kontakt z podatnikem ntelefony ecmailih
X8n2 Cel szczegółowy Xw

X8d2 Wyrażam zgodę

AKCJA E-LIFE; Ochrona zdrowia i promocja wiadomego stylu ycia
X8l2

O2 INFORMfCJf O ZfŁĄCZONYCH FORMULfRZfCH

W pozh od wbj do w6b i w pozh w6V należy podać liczbę dołączonych załącznikówh Pozh w66 i w69 wypełniają podatnicyy którzy załącznik PITtD
dołączyli do innego niż składane zeznanieh Jeśli w pozh w66 zaznaczono kwadrat nr 3y należy również wypełnić pozh w6Gh
X8p2 PIT4O

X962 PIT4D

X9X2 PITu7K

X972 PITu7l4f

X982 PITu7l4F

X992 Załącznik PIT4D dołącza do swojego zeznania
nzaznaczyć właściwy kwadratió

wh podatnik
X902 Kod formularzaz do którego został dołączony
załącznik PIT4D nzaznaczyć właściwy kwadratió

wh PITc3s

3h PITcbG

3h małżonek

X9n2 Identyfikator podatkowyz nazwisko i imię małżonka oraz urządz do którego został złożony
załącznik PIT4D

bh PITcbV

X9d2 Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

P2 PODPIS PODfTNIKf 4 PEŁNOMOCNIKf
X9l2 Podpis podatnika

X9p2 Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

wwi

Należy podać rok podatkowyy w którym podatnik korzystał ze zwolnieniay o którym mowa w arth 3w usth G_wb ustawyh

w3i

Jeżeli w pozh wwV podatnik zaznaczył kwadrat nr wy nie wypełnia części K i Lh Jeżeli w pozh wwV podatnik zaznaczył kwadrat nr 3y w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu
w części przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczejy dla których wybrano zwolnieniey określone w arth 3w usth G_wb ustawyh

Pouczenia

W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z pozh wwj i w3w_wbw lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie
stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczegoy zgodnie z przepisami ustawy z dnia wV czerwca wjGG rh o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
nDzh Uh z 3mwV rh pozh w3mwy z późnh zmhih
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymh

Objaśnienia
wh
3h
bh

Załącznik PITc3st: wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej na własne nazwiskoy z najmuy podnajmuy dzierżawyy poddzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcychh
Załącznik PITc3st_ wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki nspółeki osób fizycznychh
Jeżeli podatnik uzyskuje przychody z działalności prowadzonej na własne nazwiskoy z najmuy podnajmuy dzierżawyy poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych i w formie spółki nspółeki osób fizycznychy wypełnia załączniki PITc3st: i PITc3st_h

PITu7l

n3mi

6t6
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