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ObJaśnienla
l) llekroć jest mowa o ordynacji podatkowej, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz. u. z2o21 r. poz. 1 540, z późn. zm.|.
2) w przypadku zaznaczenia w poz. 7 kwadratu nr 2 korektę składa się wraz z uzasadnieniem p.zyczyn korekty.
3) Należy wykazać także dochody (plzychody):

- z części E informaQi P|T-8C, do których nie mają zastosowania pżepisy ań. 'l 9 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
flzycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, zpóżn.zm.),

- uąlskane za granią, o których mowa w ań. 30b ust. 1 ustawy.
4) stawka podatku wynosi 19%. Jeżeli ma zastosowanie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, należy podać stawkę podatku wynikającą z tej umowy.
5) Zgodnie z ań. 63 § 1a ordynacji podatkowej, w pzypadku zryczałtowanego podatku dochodowego, o Kóryrn mowa w ań. 3oa ust. 1 pkt 1-3 ustawy, kwotę należy

zaokĘglić do pełnych groszy w górę.

pouczenla
W pżypadku niewpłacenia W obowiązujących terminach kwot z poz. 49, 51-.62 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokośd niniejsze zeznanie stanowi podstawę do
Wystawienia Mułu Wykonawczego, zgodnie z ań. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czełwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administraqi (Dz, U. z2o2o r. poz, 1427 ,

zpóźn, zm,\,
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i pżez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność pżewidżana w Kodeksie kamym skańowym.
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