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ż poż. 1,10, 11', ,, 2i1,3.
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odlic,żórria nie rnr:3ą pr:ał<rocryć k lo§ z ńor, 1 
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ź boą 1:,l5 i 1 16.
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ódlicu€nia ni6 mogą pizefuocayć kw_oĘ, s poż, 124. N§dwyżka odlb.6ń pónad kwotę Z po., ,124
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Podatnik - oł sumy kwot z poe 7 .żę§d E żałącżnika PlT/o nalĘży ódjąĆ k\łotę ż pdz. 47 te§o
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K. ltvlvlosEK o PRzEl{ĄZĄNlE 1% PoDATKU NALEżNEGo NA RzEcz oRGANlzAcJl PożYTKU
PUBLICZNEGO (OPP} rłarery podać numer wpisu do KąowĘo Rejestru Sądowąo (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu

Kwota z poz, 137 nie może przekqqyó 1% k\floty z poz. '126
po zaokraoleniu do pełnych dzie§iątek groszy w ół.000oo124 89
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Objaśnienia
1) llekroćjestmowaoordynacji podatkowej,oznaczatoustawęzdnia29sierpnia'l997r,-ordynacjapodatkowa(Dz.U.z2021 r.poz, 1540,2późn.zm.).
2) W pzypadku zaznaczenia w poz, 1 1 kwadratu nr 2 korektę składa się Wraz z uzasadnieniem pżyczyn korekty,
3) Należy wpisaó kwotę składek zańconych od przychodóW zwolnionych na podstawie ań. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy oraz o których mowa W ań. 26 ust, 'l pkt 2 i2a

oraz alt. ?7b ust, ,l i 2 ustawy, tj. zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu (Wykazanych przez płatnika lub samodzie|nie wpłaconych do ZUS
lubzagranicznych systemóW ubezpieczeń), pomniejszonych o składki odliczone w PlT-36L, w PlT-28 lub Wykazanejako odliczone wPlT-16A lub PlT-l9A,
W pzypadku obojga rodzicóW, opiekunów prawnych dziecka, rodzicóW zastępczych, którzy pozostają w związku maŁeńskim pżez cały rok podatkowy, należy
wypełnió zarówno poz, ,,podatnik", jak i poz. ,,małżonek", zasada ta obejmuje róWnież podatnika, który zawarł związek małżeński pźed rozpoczęciem roku
podatkowego, a jego małżonek zmarł W trakcie roku podatkowego,

4) poz, 132 wypełnia się jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków.
5)w pzypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziów zastępczych, kiórzy pozostają w związku małżeńskim pżez cały rok podatkowy,

składających odrębne zeznania PlT_36 albo PlT-37, suma kwot z poz, ,,Plzysługująca różnica" W PlT-37 i PlT-36, każdego z małżonkóW, nie może pzekroczyó
sumy kwot z poż, ,l29 i 130, Na podstawie ań. 72 § 1a ordynacji podatkowej kwotę obliczoną zgodnie z ań. 27f ust, 8-10 ustawy traktuje się na ńWni z nadpłatą,

pouczenia

W pżypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. ,,Różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych przez płatników DO ZAPŁATY'
lub Wpłacenia jej W niepełnej vyysokości niniejsze zeznanie §tanowi podstawę do Wystawienia q^ułu wykonawczego zgodnie z ań. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czeMca
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym W administracji (Dz. U. z2020 r. poz. 1427 , z Ńżn. zm.).
Za podanie nieprawdy lub zaĘenie prawdy i pżez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skańowym.

PlT,37o,1 4^

M. iNFORMAGJE o zAŁĄczNiKAcl-|
w poz. tł1-1łł naleĄ podać liczbę zaĘczników. Poz, 1ą5 i 146 Wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D do}ączyli do innąo niż skJadane
zeznanłe.Jeśliwpoz.145zazn3czonokwadratnr2,nabżywypełnićpoz.147.

146. Kod formularza, do którego został dołączony załącznik PIT/D
(zaznaczyó właściwy kwadrat):

fl ,, o,r_r, B r ",r_.. D. r,r-.,

N. RACHUNEK OSOB|STY WŁAŚCWY DO ZWROTU NADPŁATY
Jeżeli z zeznanla ! lika nadpłata, w tej części mozna Ńkłać rachunek bankowy lub w spółdzielczej ka§e oszczędnościou,o-kredytowej (SKOK),
inny niż zńąz_a(ry z prowadzoną działalnością gospodircźą, na który ma naslącć jej zvvtot Podaie s!ę rachunek, któłego posiadaczem
(współposiadaczem) je§t podatnik lub maźonek Wskazanie rachunku, którego posiadacżem (wspóĘosiadacuem) nie jest podatnik, a jest nim
maŁonek, jęgt moztŃ poynie w przyńUiu ńńaczenia w poz. 6 tnnłaOratu nr Z. WŚiazińy ńcłruneX artualizuje poprzednio zgłoszony rachunek

; kwadrat nr 2 można zaznaczyć WyĘcznie W pżypadku zaznac.zenia W poz, 6 kwadratu nr

D t, pooatnix E z, małzoneł
(należy Wskazać imię i nazwisko posiadacza, a w pzypadku, gdy jest to rachunek wspólny - imiona i nazwiska Wszystkich Wspołposiadaczy):

(uzupełnió wyłącznie, gdy wskazano rachunek zagraniczny)150. Kraj siedziby banku

151, Waluta, w której prowadzony jest rachunek

152. Pełny numer rachunku (w przypadku .achunku zagranicznego należy podać kod SWlFT)

§l mnt* oUŻe.l nOÓŻlNY, t KÓ'n} w*Ńiónłe boz. t ge nie]ńst obowiązkowe.

fi 2 można zaznaczyó WyĘcznie W zaznaczenia W poz. 6 kwadratu nr

pi'ośWlłEcfieNl'ń i popprs PoóATNln*,7:nn ONKA / PEŁNoMocNlKA . :, 
., '

ń poyp.or.u za§tosowania ań. 6 u§t. 2a ustawy, Ńwladczam pod rygórem odpoWedzialności karńej za fałszyrłe zeznania, że jest spełniony
warunek pzewidziany w iym prżepisie,

156. lmię i nazwisko oraz


