
PoLTAX

K. WNlosEK o PRZEKAZAN|E 1% PoDATKU NALEŻNEGo NA RzEczoRGANlzAcJl PoŻYTKU

Należy podac numerwpisu do KĘowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej zwykazu prowadzonego na podstawie

Kwota z poz. 1 33 n|e może przekroczyć 1o/o kwoIy z poz, 122
po zaokrąg|eniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.c 0CCc.,4/ łtrg

L. lNFoRMAcJE UzUPEŁNlAJĄcE
Podatnicy, któzy wypełnili częśc K, w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1%o, a zaznacĄąc kwadrat W poz. 135,wyraziĆzgodę na przekazanie

oPp swojego imienia, nazwiska i adresu wnz z informacją o kwocie zpoz. 133. Wpoz, 136 mozna podać dodatkowe informacje,

,l34. cel szczegołowy 1o/o

5rtftc,DLIE/.lt,E Kctc ĄrPgCłLt /r,ę Ą.} ,S'c /ł rt2łxLlłlF

M. lNFoRMAcJE o zAŁĄczNlKAcH
W poz. 137-140 należy podać liczbę załączników, Poz. 141 i

zeznanie. Jeśli w poz, 141 zaznaczono kwadrat nr2,należy
142vlypełniĄą podatnicy, ktorzy załącznik PlTiD dolączyli do innego niż składane
wypełnic poz. 143.

142. Kod formulaęa, do którego został dołączony załącznik l
(zaznaczy ó wl aśdWy kwad rat):

D ,, .r-r, D, ,r-.u D. ,,r-.,

14'l.załącznik PIT/D dołącza do swojego zeznania
(zaznaczy ć wl aściwy kwad rat):

D l ooaałnił D Z. małZoneX
,l43. ldentyfikator podatkowy, nazwisko i imię małżonka ofaz ulząd, do którego został złożony załącznik PIT/D

N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCWY DO ZWROTU NADPŁATY
Jeżeli zzeznania wynika nadpłata, w tej części można wskazać rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnoŚciowo-kredytowej (SKOK),

inny niż zvliązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot, Podaje się rachunek, którego posiadaczem
(wspołposiadaczem) jest podatnik lub małźonek, Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim

małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczeniaw poz. 6 kwadIatu nr 2, Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek

draty;kWadratff2możnazaznaczyćwącznieWprzypadkuzaznaczeniaWpoz.6kWadratunr2):

E l. pooatnix E z, małzonet<

(należywskazać imię i nazwisko posiadacza, a W przypadku, gdy.jest to rachunek Wspólny- imiona i nazwiska Wszystkich Wspołposiadaczy)

146. Kraj siedziby banku (oddziału) (uzupełnió wyłącznie, gdy wskazano rachunek zagraniczny)

147.Pełny numer rachunku (W przypadku rachunku zagranicznego należy podac kod

o. KARTA DUŹEJ RoDzlNY (KDR) Wypełnienie poz.148nie jestobowiązkowe.

(kwad rat nr 2 można zaznaczYć w\!łącznie w

E l, poaatnix

7aznaczenia W poz,6 kwad€tu nr2)

P. ośWlADczENIE l PoDPls PoDATN|KA / MAŁżonrł / PEŁNoMocNlKA
W paypadku zastosowania ań. 6 ust.2a ustawy, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej zafałszywezeznania, ze jestspełniony

warunek przewidziany w tym przepisie.

l51.Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika,l49, Podpis podatnika

poLA JAsNE wypEŁNlA poDATNlK, poLA clEl\4NE WypEŁNlA uRZĄD. wypEŁNlć DużyN/l, DRuKoWANvMl LlTERAl\,,ll, cZARNvM LUB NlEBlEsKll\ł KoLoREM

4) poz, 128 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małzonków.
5) w pzypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim pżez cały rok podatkowy, składających

odrębne zeznania PlT-36 albo PlT-37, Suma kwot z poz. ,,Przysługująca różnica" PlT-37 i PlT-36, każdego z małŻonków, nie moŻe przekroczyó sumy kwot

zpoz.125 i 126, Na podstawie ań. 72 § 
,la ordynacji podatkowej kwotę obliczoną zgodnie zaft.27fust. 8-10 ustawy traktuje się na rÓWni z nadplatą.

pouczenia

W przypadku niewpłacenia W obowiązującym terminie kwoty z poz. 123 tub Wpłacenia jej W niepełnej Wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do Wystawienia

tlułu wykonawczego zgodnie z ań. 5a §- 1' pkt 1 ustawy z dnia 17 czeruca 1 966 r, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 t. 9oz. 1427 , z PÓŻn.

zm.),

Za podanie nieprawdy Iub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzia|ność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

P!T-37,,. l 4,o



skladanie w wersii elektronicznei: w

P. oDsETKl NALlczoNE zGoDNlE z ART. 22E UsT. 1 PKT 4 l UsT. 2 USTAWY
P.1. oDSETKI_ PoDATNlK

Miesiace lll lV Vl
odsetki 423, 424 425, 426, 42v. 42a.

Miesiace Vll Vlll lx x xl xll
odsetki 429, 430. 431,

zl

432.

zł

433.

zl

434

zl

P,2. oDSETKI* MAłżoNEK
Miesiaca ll lll n/ Vl

odsetki 435. 436. 437.

zl

438.

zł

439.

zł

M0,

zł
Miesiace Vll Vlll lx x xl xll

odsetki 441

zl

442

zł

443, 444,

zł

445. 446.

żl

o. NALźNEZALICZK!, o KTÓRYCH MoWAW ART.44 UsT. 1A,lc l7 USTAVVY
Q.1. NALEZNE ZALlcZKl. o KToRYCH MoWA W ART. 44 UST. 1A,lc l 7 USTAWY_ PoDATN|K

Miesiace ll lll lV VI
Nal6żna zaliczka 447,

żl

Ą48.

zł

M9.

zl

45o.

z|

451.

zł

452.

zł

Miesiace \/l l \/tll lY Y Yl Yll
Należna zaliczka 453.

zl

454,

zł

455.

zl

456,

zl

457,

zł zł

Q.2. NALEZNE ZALlcZKl. o KToRYCH MoWA W ART. 44 UST. 1A,1 C 7 USTAWY _ MMZoNEK
Miesiace ll lll lV \/l

Należna zaliczka 459.

zł

460,

zł

461

zł

462,

zl

463

zl

464,

zł

Miesiace \/tl Vlll lx x xl xl
Należna zaliczka 465.

zl

466.

ż

467.

zł

468.

zl

469.

zl

470,

zł

R. DocHoDY (PRzYcHoDY) WYKMYWANE NA PoDsTAWlE
ART. 45 UsT. 3c USTAWY

47{. Dochody (przychody)

zł, a(

S, WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEZNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POZYTKU
PUBLICZ.|EGO (OPP) ruueą, poOue numer wpisu do Krajowąo Rejestru Sądov\€go (numer KRS) organizacjiurybranej z&azu prowadzonego
na oodstawie odrebnvch Dzeoisów oraz wvsokość kwotv na iei zecz.

l 00,,f,,C,42łtrq l5ł:nrffmii;sx1"^ffi::,€Ł?3,.1Łfiil,.zpoz270 l .t gr

T. !NFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Podatnicy, któzywypełni|iczęść S, wpoz.474 mogą podać celszczegołowy 1o/o, azaznaczĄąc
kwadrat w poz, 475 vlyrazićzgodę na pzekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu, wraz z informacją o kwocie zpoz.473. W poz. 476 mozna
podać dodatkowe informacie, np. ułatwiaiace kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail),
474. Cel szczegółovly 1o/o

9ń-//C D).iEl,v,,p Kato rELtrĄ,c/Jtr łu R /l,} ,Io ł K,Zł{C4IL:
475. Wyrażam zgodę

tr
476

U. |NFORMACJ E O ZAŁĄCZNIKACH \N poz.477493 nalezy podać liczbę załączników. Poz. 494 i 495 vrypełniają podatnicy,

którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane zeznanie. Jeśli w poz. 494 zaznaczono kwadrat nr 2, należ^y wpełnió poz. 496.

PlT/ts PlT/BR PIT/Ds PlT/lP ssE-R PlT/sE

477 478. 479. 480. 481 482,

PlT/D PlT-2K PlT/M PlTlo PlTlzc PlTlz

PlT/MlT PlT/Wz PlT/PM PlT/Nzt

|-"
CeĘfikat rezydencji

PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK, PoLA clEMNE WYPEŁNlA URZĄD, WYPEŁNlc DUZY|\4l, DRUKoWANYi\4l LlTERAMl, CZARNYM LUB NlEBlEsKlM KoLoREM
PUL l AX skradlnie w weęii elaklrónić7nli: M ńdetki dóv ó

PlT-36,,u, | 8,,


