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1. Identyfikator podatkowy NIP1) / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) podatnika 

��������������������������������������������������������

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-28/PIT-28S* *) Niepotrzebne skre�li�. PIT-28 składa podatnik b	d
cy osob
 fizyczn
, PIT-28S składa podatnik b	d
cy przedsi	biorstwem w spadku.

   ZEZNANIE O WYSOKO�CI UZYSKANEGO PRZYCHODU,
WYSOKO�CI DOKONANYCH ODLICZE� I NALE�NEGO RYCZAŁTU 

OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH ZA ROK 4. Rok 

���������������������

Podstawa prawna: 

Składaj
cy: 

Termin składania: 

Miejsce składania: 

   Art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osi
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z pó�n. zm.), zwanej dalej 

”
ustaw
”. 

Osoba fizyczna lub przedsi	biorstwo w spadku, osi
gaj
ca (-ce) przychody obj	te ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych zwana (-ne) dalej 

”
podatnikiem”. 

Do dnia 31 stycznia roku nast	puj
cego po roku podatkowym, a w przypadku o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy, 
w terminie miesi
ca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarz
du sukcesyjnego. 
Urz
d, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, według miejsca zamieszkania podatnika (zmarłego podatnika), zwany dalej 

”urz	dem”. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 
5. Urz�d, do którego jest adresowane zeznanie2) 6. Cel zło�enia formularza (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

� 1. zło�enie zeznania � 2. korekta zeznania3)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIAPODATNIKA                   
W przypadku przedsi	biorstwa w spadku, wpisuje si	 nazwisko, pierwsze imi	 i dat	 urodzenia zmarłego przedsi	biorcy i nie wypełnia si	  
poz. od 10 do 19. Dane te wpisuje si	 równie� w składanych zał
cznikach do zeznania. 

7. Nazwisko   8. Pierwsze imi� 9. Data urodzenia (dzie - miesi
c - rok)
  
�����������-�����������-���������������������

 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat  

 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJ	TE RYCZAŁTEM W wierszach 1 i 2 przychody wykazuje równie� przedsi	biorstwo w spadku.   

według stawki: Ogółem 
Przychody: 2,0% 4)

zł,      gr
3,0% 4)

            zł    gr
5,5% 4)

    zł,      gr
8,5% 4)

zł,      gr
10% 4)

zł,      gr
12,5%4)

zł,      gr
20. 

17%4) 

     zł,      gr
20% 4)

zł,      gr

przychody

zł,      gr

     1. Z działalno�ci 
prowadzonej na 
własne nazwisko

20. 

                , 

21.  

                 , 

22.  

                 , 

23.  

                 , 

24. 

                 , 

25.  

                 , 

26. 

                                 , 

     2. Z działalno�ci 
prowadzonej w 
formie spółki(ek) 
osób fizycznych,  

27. 

                , 

28. 

                 , 

29. 

                 , 

30. 

                 , 

31.  

                 , 

32. 

                 , 

33.  

                                 , 

       3. Z najmu, 
 podnajmu,  
dzier�awy, 
poddzier�awy  
lub innych umów 
o podobnym 
charakterze

34. 

                 ,  

35. 

                 , 

36. 

                                 , 

    4. Ze sprzeda�y 
przetworzonych 
produktów 
ro�linnych  
i zwierz�cych

37. 

                 , 

38.  

                                 , 

5. RAZEM  
  Suma kwot  
  z  wierszy od 1do 4.

39.  

                 , 

40.  

                 , 

41. 

                 , 

42.  

                 , 

43. 

                 , 

44. 

                 , 

45.  

                 , 

46. 

                 , 

47. 

                                 , 

     6. Okre�lone 
przez organ 
podatkowy na 
podstawie art. 17 
ustawy

48. 

                 , 

49. 

                 , 

50. 

                 , 

51.  

                 , 

52. 

                 , 

53. 

                 , 

54.  

                 , 

55. 

                 , 

56.  

                                 , 

7. Udział 
procentowy  
kwot z poz. od 39 
do 46  
w sumie kwot  
z poz. 47 i 56  
(do dwóch  miejsc 
 po przecinku) 

57.  

,      %

,

58.  

,      %

,

59.  

,      %

,

60.  

,      %

,

61.  

,      %

,

62.  

,      %

,

63.  

,      %

64.  

        ,      %

8. Udział 
procentowy  
kwot z poz. od 48 
do 55  
w sumie kwot  
z poz. 47 i 56  
(do dwóch  miejsc 
 po przecinku) 

65.  

,      %

,

66.  

,      %

,

67.  

,      %

,

68.  

,      %

,

69.  

,      %

,

70.  

,      %

,

71.  

,      %

72.  

,      %

100%

Zał
czniki do rozporz
dzenia Ministra Finansów z dnia                            2018 r. (poz.     ).    Zał�cznik nr 1
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D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW 
D.1. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART. 11 USTAWY5)

Suma odlicze nie mo�e przekroczy� sumy przychodów z poz. 47 i 56. zł,               gr

Straty z lat ubiegłych 

Strata obliczona zgodnie z art. 9 ust. 3_3b ustawy o podatku dochodowym. 

73. 

,                  
Składki na ubezpieczenia społeczne 74. 

,                  
w tym składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym w zwi�zku z art. 11  
ustawy 6)

75. 

,                  
Odliczenia od przychodów _ wykazane w cz��ci B zał�cznika PIT/O 76. 

,                  
Przychód po odliczeniach   

Od sumy kwot z poz. 47 i 56 nale�y odj
� sum	 kwot z poz. 73, 74 i 76. 

77. 

,                  

D.2. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH 
Ulga odsetkowa _ wykazana w cz��ci B.1. zał�cznika PIT/D   

Kwota odliczanych odsetek nie mo�e by� wi	ksza ni� kwota z poz. 77.  

78. 

,                  
Przychód po odliczeniu odsetek   

Od kwoty z poz. 77 nale�y odj
� kwot	 z poz. 78. 

79. 

,                  
Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych _ wykazane w cz��ci B.3. zał�cznika PIT/D 
Odliczenia nie mog
 przekroczy� kwoty z poz. 79. Nadwy�ka odlicze ponad kwot	 z poz. 79 podlega odliczeniu  
w nast	pnych latach. 

80. 

,                 

D.3. ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
Odliczenia ogółem   

Suma kwot z poz. 73, 74, 76, 78 i 80. 

81. 

zł,               gr

E. OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJ
CYCH ODLICZE� OD PRZYCHODÓW 
Kwoty przysługuj
cych odlicze od przychodów obliczone zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy. zł,               gr

                                                  2,0% 
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 57. 

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 39.

82. 

,                  

3,0%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 58. 

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 40.

83. 

,                  

5,5%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 59.  

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 41.   

84. 

,                  
Kwota wydatków  
podlegaj�ca  
odliczeniu od 
przychodów 
opodatkowanych 
stawk� ryczałtu:

8,5%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 60. 

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 42.  

85. 

,                  

10%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 61.  

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 43. 

86. 

,                  

12,5%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 62.  

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 44.  

87. 

                                        ,           

17%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 63. 

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 45.

88. 

,                  

20%
Kwota z poz. 81 pomno�ona przez udział z poz. 64.  

Kwota wydatków podlegaj
ca odliczeniu nie mo�e przekroczy� kwoty przychodu z poz. 46.   

89. 

,                  
Kwota wydatków podlegaj�ca odliczeniu od przychodów okre�lonych przez organ podatkowy 

na podstawie art. 17 ustawy7)
90. 

,                  

F. PODSTAWA OPODATKOWANIA   Przychody po odliczeniach (po zaokr
gleniu do pełnych złotych). Od kwot przychodów  
uzyskanych według poszczególnych stawek nale�y odj
� kwoty przysługuj
cych odlicze według poszczególnych stawek ryczałtu z cz	�ci E. 

                                                2,0 % 
Kwota z poz. 39 minus kwota z poz. 82.

91. 

                

3,0%
Kwota z poz. 40 minus kwota z poz. 83.

92. 

5,5%
Kwota z poz. 41 minus kwota z poz. 84. 

93. 

Kwota
przychodów  
po odliczeniach,

8,5%
Kwota z poz. 42 minus kwota z poz. 85.

94. 

opodatkowanych 
stawk� ryczałtu: 

10%
Kwota z poz. 43 minus kwota z poz. 86. 

95. 

12,5%
Kwota z poz. 44 minus kwota z poz. 87.  

96. 

17%
Kwota z poz. 45 minus kwota z poz. 88.

97. 

20%
Kwota z poz. 46 minus kwota z poz. 89.  

98. 

Kwota przychodów okre�lonych przez organ podatkowy  
na podstawie art. 17 ustawy _ po odliczeniach8)

99. 
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Ł�czna kwota przychodów po odliczeniach 

Suma kwot z poz. od 91 do 99.

100. 

G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG 
POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, Ł
CZNA KWOTA RYCZAŁTU  _ PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW

2,0 % kwoty  

z poz. 91  

3,0% kwoty  

z poz. 92 

5,5% kwoty  

z poz. 93 

8,5% kwoty  

z poz. 94   

10% kwoty  

z poz. 95 

12,5% kwoty  

z poz. 96 

17% kwoty  

z poz. 97 

20% kwoty  

z poz. 98   
101. 

zł,            gr

102. 

zł,            gr

103. 

zł,            gr

104. 

zł,            gr

105. 

zł,            gr

106. 

zł,            gr

107. 

zł,            gr

108. 

zł,          gr

Ryczałt od przychodów okre�lonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy 9) 109. 

zł,          gr

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

Suma kwot z poz. od 101 do 109.

110. 

zł,          gr

Doliczenia do ryczałtu  111. 

zł,          gr

Podatek zapłacony za granic� _ zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym w zwi�zku  
z art. 12 ust. 12 ustawy 

112. 

 zł,          gr

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

Od sumy kwot z poz. 110 i 111 nale�y odj
� kwot	 z poz. 112. 

113. 

   zł,          gr

H. ODLICZENIA OD RYCZAŁTU10)

    zł,                gr
Składka na ubezpieczenie zdrowotne 

Odliczana kwota nie mo�e przekroczy� kwoty ryczałtu z poz. 113. 

114.

,                  
w tym składka, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym w zwi�zku z art. 13 
ustawy 11)

115.

,                  
Odliczenia od ryczałtu _ wykazane w cz��ci C zał�cznika PIT/O 

Odliczana kwota nie mo�e przekroczy� kwoty ryczałtu z poz. 113 pomniejszonej o kwot	 z poz. 114.

116.

,                  
Ryczałt po odliczeniach

Od kwoty z poz. 113 nale�y odj
� kwoty z poz. 114 i 116. 

117.

,                  
Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych _ wykazane w cz��ci C.2. zał�cznika PIT/D   
Odliczenia nie mog
 przekroczy� kwoty z poz. 117. Nadwy�ka odlicze ponad kwot	 z poz. 117 podlega odliczeniu  
w nast	pnych latach.

118.

                                     ,   

I. OBLICZENIE NALE�NEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 
zł

Kwota nale�nego ryczałtu (po zaokr
gleniu do pełnych złotych) 

Od kwoty z poz. 117 nale�y odj
� kwot	 z poz. 118.

119.

20% nale�nego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy obj�ty 
zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 6_13 ustawy 

120. Rok12)

���������������������

121.

J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 21 UST. 6_13 USTAWY
122. Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz. 4 (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

� 1. tak, od cało�ci przychodów    � 2. tak, od cz	�ci przychodów     � 3. nie 

K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, DO 
ZAPŁATY / NADPŁATA13)

Kwota wpłaconego ryczałtu za miesi�ce od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I, II i III kwartał 
roku podatkowego 

123.

KWOTA DO ZAPŁATY 

Od sumy kwot z poz. 119 i 121 nale�y odj
� kwot	 z poz. 123. Je�eli ró�nica jest liczb
 ujemn
, nale�y wpisa� 0.

124.

NADPŁATA 

Od kwoty z poz. 123 nale�y odj
� sum	 kwot z poz. 119 i 121. Je�eli ró�nica jest liczb
 ujemn
, nale�y wpisa� 0.

125.

1)      W przypadku przedsi	biorstwa w spadku, w zeznaniu i składanych zał
cznikach, nale�y wpisa� identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsi	biorcy. 
2)      Przez urz
d, do którego jest adresowane zeznanie rozumie si	 urz
d skarbowy, przy pomocy którego wła�ciwy dla podatnika naczelnik urz	du skarbowego wykonuje  

        swoje zadania. 
3)      Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pó�n. zm.). 
4)      Przychody opodatkowane według stawki okre�lonej na podstawie art. 17 ustawy nale�y wpisa� w odpowiedniej pozycji wiersza 6. 
5)      Wydatki na cele okre�lone w art. 11 ustawy podlegaj
 odliczeniu od przychodu, je�eli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy 

        z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z pó�n. zm.), zwanej dalej „ustaw
 o podatku dochodowym”. 
6)   Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym ni� Rzeczpospolita Polska pastwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pastwie nale�
cym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osi
gni	tego w tym pastwie, albo od podatku na 
podstawie art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym. 

7) W celu obliczenia kwoty wydatków podlegaj
cej odliczeniu od przychodów okre�lonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych ró�nymi stawkami 
nale�y w pierwszej kolejno�ci kwot	 z poz. 81 pomno�y� przez wła�ciwe dla poszczególnych przychodów udziały z poz. od 65 do 72, a nast	pnie obliczone w ten sposób 
wielko�ci zsumowa�. Kwoty wydatków podlegaj
ce odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek nie mog
 przekroczy� kwot przychodów  
z odpowiednich poz. od 48 do 55. 

8) W celu obliczenia kwoty przychodów okre�lonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych ró�nymi stawkami - po odliczeniach, nale�y w pierwszej 
kolejno�ci kwoty przychodów wykazanych w poz. od 48 do 55 pomniejszy� o kwoty przysługuj
cych od tych przychodów odlicze i zaokr
gli� je do pełnych złotych, a nast	pnie 
obliczone w ten sposób wielko�ci zsumowa�.
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L. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH, OBLICZONE 
I WYKAZANE PRZEZ PODATNIKA W EWIDENCJI PRZYCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH 
MIESI
CACH (KWARTAŁACH), A TAK�E OBLICZONE PRZEZ PODATNIKA, O KTÓRYM 
MOWA W ART. 15 UST. 3 USTAWY (PO DOKONANYCH ODLICZENIACH)13)

L.1. OD STYCZNIA DO LISTOPADA (LUB ZA I, II i III KWARTAŁ) 
Miesi�ce I II III / I kwartał IV V VI / II kwartał 

Kwota ryczałtu  
(po zaokr
gleniu do pełnych 
złotych)

126.  

zł

127.  

zł

128.  

zł

129.  

zł

130.  

zł

131.  

zł

Miesi�ce VII VIII IX / III kwartał X XI 

Kwota ryczałtu  
(po zaokr
gleniu do pełnych 
złotych)

132.  

zł

133.  

zł

134.  

zł

135.  

zł

136.  

zł

Ł�czna kwota ryczałtu od stycznia do listopada (lub za I, II i III kwartał) 

Suma kwot z poz. od 126 do 136 lub z poz. 128, 131 i 134.

137.  

zł

L.2. ZA GRUDZIE� (LUB ZA IV KWARTAŁ)  
Kwota ryczałtu (po zaokr
gleniu do pełnych 
złotych)

138.  

zł

M. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE�NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI PO�YTKU
PUBLICZNEGO (OPP) Nale�y poda� numer wpisu do Krajowego Rejestru S
dowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu  
prowadzonego na podstawie odr	bnych przepisów oraz wysoko�� kwoty na jej rzecz. 

139. Numer KRS Wnioskowana kwota  
Kwota z poz. 140 nie mo�e przekroczy� 1% kwoty z poz. 119,  
po zaokr
gleniu do pełnych dziesi
tek groszy w dół. 

140. 

zł,           gr

N. INFORMACJE UZUPEŁNIAJ
CE    Podatnicy, którzy wypełnili cz	�� M, w poz. 141 mog
 poda� cel szczegółowy 1%, 
a zaznaczaj
c kwadrat w poz. 142, wyrazi� zgod	 na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacj
 o kwocie 
z poz. 140. W poz. 143 mo�na poda� dodatkowe informacje, np. ułatwiaj
ce kontakt z podatnikem (telefon, e-mail). 

141. Cel szczegółowy 1% 142. Wyra�am zgod�

�
143.

O. INFORMACJA O ZAŁ
CZONYCH FORMULARZACH
W poz. od 144 do 148 i w poz. 152 nale�y poda� liczb	 doł
czonych zał
czników. Poz. 149 i 150 wypełniaj
 podatnicy, którzy zał
cznik PIT/D 
doł
czyli do innego ni� składane zeznanie. Je�li w poz. 149 zaznaczono kwadrat nr 2, nale�y równie� wypełni� poz. 151.

144. PIT/O  145. PIT/D  146. PIT-2K 147. PIT-28/A 148. PIT-28/B 149. Zał�cznik PIT/D doł�cza do swojego zeznania 
(zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

�  1. podatnik  �  2. mał�onek 

150. Kod formularza, do którego został doł�czony zał�cznik PIT/D 
(zaznaczy� wła�ciwy kwadrat): 

� 1. PIT-28/PIT-28S  �  2. PIT-36/PIT-36S �  3. PIT-37

151. Identyfikator podatkowy, nazwisko i imi� mał�onka oraz urz�d, do którego 
został zło�ony zał�cznik PIT/D  

 152. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

P. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
153. Podpis podatnika 154. Imi� i nazwisko oraz podpis pełnomocnika  

155. Imi� I nazwisko oraz podpis zarz�dcy sukcesyjnego albo innej osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu przedsi�biorstwa w spadku  

9) W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów okre�lonych przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ustawy i opodatkowanych ró�nymi stawkami nale�y w pierwszej 
kolejno�ci kwoty przychodów wykazanych w poz. od 48 do 55 pomniejszy� o kwoty przysługuj
cych odlicze, zaokr
gli� je do pełnych złotych i obliczy� - według wła�ciwych 
stawek - ryczałt od tych przychodów, a nast	pnie obliczone w ten sposób wielko�ci zsumowa�.  

10) Dokonanie odlicze od ryczałtu jest mo�liwe, je�li z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odlicze od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. 
11) Dotyczy składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w innym ni� Rzeczpospolita Polska pastwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pastwie nale�
cym do 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej pod warunkiem, �e nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym pastwie, albo 
nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym. 

12)    Nale�y poda� rok podatkowy, w którym podatnik lub zmarły przedsi	biorca korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 6-13 ustawy. 
13)    Je�eli w poz. 122 podatnik zaznaczył kwadrat nr 1, nie wypełnia cz	�ci K i L. Je�eli w poz. 122 podatnik zaznaczył kwadrat nr 2, w cz	�ciach K i L nie wykazuje ryczałtu 

       w cz	�ci przypadaj
cej na przychody z pozarolniczej działalno�ci gospodarczej, dla których wybrano zwolnienie, okre�lone w art. 21 ust. 6-13 ustawy.

Obja�nienia
1.  Zał
cznik PIT-28/A wypełnia podatnik uzyskuj
cy przychody z działalno�ci prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzier�awy, poddzier�awy lub innych umów  

o podobnym charakterze oraz ze sprzeda�y przetworzonych produktów ro�linnych i zwierz	cych. 

2.  Zał
cznik PIT-28/B wypełnia podatnik uzyskuj
cy przychody z działalno�ci prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych. 

3.  Je�eli podatnik uzyskuje przychody z działalno�ci prowadzonej na własne nazwisko, z najmu, podnajmu, dzier�awy, poddzier�awy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze 
sprzeda�y przetworzonych produktów ro�linnych i zwierz	cych i w formie spółki (spółek) osób fizycznych, wypełnia zał
czniki PIT-28/A i PIT-28/B. 

Pouczenia
W przypadkach niewpłacenia w obowi
zuj
cych terminach nale�no�ci wynikaj
cych z poz. 124 i 126-136 lub wpłacenia ich w niepełnej wysoko�ci niniejsze zeznanie stanowi 
podstaw	 do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o post	powaniu egzekucyjnym w administracji. 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara�enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno�� przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
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PIT-16A(9) 1/1

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

���������������������������������������������������

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-16A   
DEKLARACJA O WYSOKO�CI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE,  

ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ 
W POSZCZEGÓLNYCH MIESI�CACH ROKU PODATKOWEGO 

4. Rok

���������������������

Podstawa prawna: Art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów  
osi�ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z pó�n. zm.), zwanej dalej „ustaw�”. 

Składaj�cy: Osoba fizyczna osi�gaj�ca przychody obj	te zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, zwana  
dalej 

”
podatnikiem”. 

Termin składania: Do dnia 31 stycznia roku nast	puj�cego po roku podatkowym. 
Miejsce składania: Deklaracj	 składa si	 w urz	dzie, o którym mowa w art. 29 ust. 3 i 4 ustawy, tj: 

1) według miejsca poło
enia zorganizowanego zakładu, wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji działalno�ci gospodarczej, 
2) je
eli podatnik nie dopełnił obowi�zku zgłoszenia działalno�ci do ewidencji lub gdy działalno�� jest wykonywana bez posiadania 

zorganizowanego zakładu, deklaracj	 składa si	 w urz	dzie według miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spółki, a je
eli nie 
mo
na ustali� siedziby spółki – w urz	dzie według miejsca zamieszkania jednego ze wspólników, 

3) je
eli działalno�� jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakładach na terenie obj	tym wła�ciwo�ci� miejscow� kilku urz	dów, 
wła�ciwo�� ustala si	 według miejsca wskazanego przez podatnika jako siedziba działalno�ci  

– zwanym dalej „urz	dem”.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
5. Urz�d, do którego jest adresowana deklaracja1) 6. Cel zło�enia formularza (zaznaczy� wła�ciwy kwadrat):

� 1. zło
enie deklaracji � 2. korekta deklaracji2)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Nazwisko   8. Pierwsze imi� 9. Data urodzenia (dzie - miesi�c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

C. KWOTY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONE I ODLICZONE
OD KARTY PODATKOWEJ3)

Miesi�c Zapłacona kwota składki
zł,            gr

Odliczona kwota składki
zł,            gr

Miesi�c Zapłacona kwota składki
zł,            gr

Odliczona kwota składki
zł,            gr

I 
10.  

zł,            gr 

11.  

zł,            gr 
II 

12.  

zł,            gr 

13.  

zł,            gr 

III 
14.  

zł,            gr 

15.  

zł,            gr 
IV 

16.  

zł,            gr 

17.  

zł,            gr 

V 
18.  

zł,            gr 

19.  

zł,            gr 
VI 

20.  

zł,            gr 

21.  

zł,            gr 

VII 
22.  

zł,            gr 

23.  

zł,            gr 
VIII 

24.  

zł,            gr 

25.  

zł,            gr 

IX 
26.  

zł,            gr 

27.  

zł,            gr 
X 

28.  

zł,            gr 

29.  

zł,            gr 

XI 
30.  

zł,            gr 

31.  

zł,            gr 
XII 

32.  

zł,            gr 

33.  

zł,            gr 

w tym składka, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 31 ust. 6 ustawy, odliczona od karty podatkowej 

34.  

zł,            gr 

D. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
35. Podpis podatnika 36. Imi� i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

1) Przez urz�d, do którego jest adresowana deklaracja rozumie si	 urz�d skarbowy, przy pomocy którego wła�ciwy dla podatnika naczelnik urz	du skarbowego wykonuje swoje zadania.

2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pó�n. zm.). 

3) Karta podatkowa ulega obni
eniu o kwot	 składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego. Składka na 

ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym ni
 Rzeczpospolita Polska pastwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pastwie nale
�cym do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej podlega odliczeniu, je
eli nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym pastwie albo nie 

została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; składk	 t	 w kwocie odliczonej od karty 

podatkowej podatnik wykazuje w poz. 34.  

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara
enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno�� przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

Zał�cznik nr 2 
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PIT-19A(8) 1/1

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

���������������������������������������������������

2. Nr dokumentu 3. Status

PIT-19A
DEKLARACJA O WYSOKO�CI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ 
I ODLICZONEJ OD ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW 

OSÓB DUCHOWNYCH W POSZCZEGÓLNYCH KWARTAŁACH ROKU PODATKOWEGO
4. Rok

���������������������

Podstawa prawna: Art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osi�ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z pó�n. zm.), zwanej dalej 

”
ustaw�”. 

Składaj�cy: Osoba duchowna, zwana dalej 
”
podatnikiem”, osi�gaj�ca przychody z opłat otrzymywanych w zwi�zku z pełnieniem 

funkcji o charakterze duszpasterskim, obj	te zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych. 
Termin składania: Do dnia 31 stycznia roku nast	puj�cego po roku podatkowym. 
Miejsce składania: Urz�d, o którym mowa w art. 44 ust. 4 ustawy, według miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, 

zwany dalej 
”
urz	dem”. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
5. Urz�d, do którego jest adresowana deklaracja1)

6. Cel zło�enia formularza (zaznaczy
 wła�ciwy kwadrat):

      � 1. zło�enie deklaracji  � 2. korekta deklaracji2)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
7. Nazwisko   8. Pierwsze imi� 9. Data urodzenia (dzie - miesi�c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

C. ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA FUNKCJI O CHARAKTERZE DUSZPASTERSKIM
 10. Kraj 11. Województwo 12. Powiat  

 13. Gmina 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu 

 17. Miejscowo�� 18. Kod pocztowy 19. Poczta 

D. KWOTY SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONE I ODLICZONE 
OD RYCZAŁTU3)

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem
Zapłacona kwota składki 20. 

zł,          gr

21. 

zł,          gr

22. 

zł,          gr

23. 

zł,          gr

24. 

zł,          gr

Odliczona kwota składki 25. 

zł,          gr

26. 

zł,          gr

27. 

zł,          gr

28. 

zł,          gr

29. 

zł,          gr

w tym składka, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 44 ust. 5 ustawy, odliczona od ryczałtu 

30. 

zł,          gr

E. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
31. Podpis podatnika 32. Imi� i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

1) Przez urz�d, do którego jest adresowana deklaracja rozumie si	 urz�d skarbowy, przy pomocy którego wła�ciwy dla podatnika naczelnik urz	du skarbowego wykonuje swoje zadania.

2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pó�n. zm.). 

3) Ryczałt od przychodów osób duchownych ulega obni�eniu o kwot	 składki opłaconej na ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego. 
Składka na ubezpieczenie zdrowotne zapłacona w innym ni� Rzeczpospolita Polska pastwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym pastwie nale��cym do 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej podlega odliczeniu, je�eli nie została odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku w tym 
pastwie albo nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; składk	 t	 w kwocie 
odliczonej od ryczałtu od przychodów osób duchownych podatnik wykazuje w poz. 30. 

Pouczenie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to nara�enie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialno�
 przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

Zał�cznik nr 3 
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PIT-28/A(18) 1/1

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) podatnika 

��������������������������������������������������������

PIT-28/A

INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNO�CI PROWADZONEJ  
NA WŁASNE NAZWISKO, Z NAJMU, PODNAJMU, DZIER�AWY, PODDZIER�AWY 

LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE ORAZ ZE SPRZEDA�Y 
PRZETWORZONYCH PRODUKTÓW RO�LINNYCH I ZWIERZ�CYCH 

                                       W
2. Rok 

���������������������
ROKU

Formularz mo	e by� składany tylko jako zał
cznik do zeznania PIT-28 i PIT-28S 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
3. Nazwisko   4. Pierwsze imi� 5. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

B. DANE DOTYCZ�CE PROWADZONEJ DZIAŁALNO�CI  

B.1. OKRE�LENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNO�CI 
6. Rodzaj prowadzonej działalno�ci (np. �lusarstwo, usługi budowlane, handel artykułami spo�ywczymi, najem, dzier�awa) 

7. Miejsce prowadzenia działalno�ci1)   

B.2. DANE DOTYCZCE PRZYCHODÓW OPODATKOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH 
STAWEK  
Kwoty wynikaj
ce z cz��ci B.2. nale	y przenie�� odpowiednio do cz��ci C zeznania PIT-28 lub PIT-28S. Je	eli podatnik wraz z zeznaniem 
PIT-28 lub PIT-28S składa PIT-28/A i PIT-28/B, przychody wykazane w wierszu 4 zał
cznika PIT-28/A nale	y _ przed przeniesieniem do 
cz��ci C zeznania PIT-28 lub PIT-28S _ zsumowa� z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych stawek i 
wykazanymi  
w zał
czniku PIT-28/B.Przychody:  według stawki: 

2,0%2)

zł,      gr

3,0%2)

zł,      gr

5,5%2)

zł,      gr

8,5%2)

zł,      gr

10%2)

zł,      gr

12,5%2)

zł,      gr

17%2)

zł,      gr
20%2)

zł,      gr
1. Z działalno�ci 

prowadzonej na własne 
nazwisko

8.

,  

9.

,  

10.

,  

11.

          , 

12.

        , 

13.

      , 

2. Z najmu, podnajmu, 
dzier�awy, poddzier�awy 
lub innych umów 
o podobnym charakterze

14. 

, 

15. 

   , 

3. Ze sprzeda�y 
przetworzonych 
produktów ro�linnych  
i zwierz�cych

16. 

       , 

4. Okre�lone przez organ 
podatkowy na podstawie 
art. 17 ustawy 

17.

, 

18.

, 

19.

, 

20.

, 

21.

, 

22.

, 

23.

, 

24.

        , 

1) Nie dotyczy podatników osi
gaj
cych przychody z najmu, podnajmu, dzier	awy, poddzier	awy lub innych umów o podobnym charakterze  
oraz ze sprzeda	y przetworzonych produktów ro�linnych i zwierz�cych. 

2)
  Przychody opodatkowane według stawki okre�lonej na podstawie art. 17 ustawy nale	y wpisa� w odpowiedniej pozycji wiersza 4.

Zał�cznik nr 4
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PIT-28/B (15) 1/2

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

���������������������������������������������������

PIT-28/B 
INFORMACJA O PRZYCHODACH PODATNIKA Z DZIAŁALNO�CI 

PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) OSÓB FIZYCZNYCH  

W
2. Rok 

���������������������

ROKU

Formularz mo�e by� składany tylko jako zał	cznik do zeznania PIT-28 i PIT-28S 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA  
3. Nazwisko   4. Pierwsze imi� 5. Data urodzenia (dzie
 - miesi	c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

B. INFORMACJA O ZAŁ�CZNIKACH 
6. Liczba składanych zał�czników PIT-28/B 

�����������

C. DANE DOTYCZ�CE DZIAŁALNO�CI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK)
OSÓB FIZYCZNYCH

C.1. DANE DOTYCZ�CE SPÓŁKI I DANE DOTYCZ�CE PRZYCHODÓW SPÓŁKI
 7. Nazwa pełna spółki 

8. Identyfikator podatkowy NIP spółki 

���������������������������������������������������
Udział podatnika w przychodach spółki 9.

,             %
Przychód spółki 10.

zł,       gr

w tym opodatkowany według stawki:

3,0%*) 5,5%*) 8,5%*) 10%*) 17%*) 20%*)

1 
11.  

zł,       gr

12.  

zł,       gr

13.  

zł,       gr

14.  

zł,       gr

15.  

zł,       gr

16.  

zł,       gr

2 
17.  

zł,       gr

18.  

zł,       gr

19.  

zł,       gr

20.  

zł,       gr

21.  

zł,       gr

22.  

zł,       gr

Przychód przypadaj�cy na podatnika 

Kwot� z poz. 10 nale�y pomno�y� przez udział z poz. 9.  

23. 

zł,            gr
w tym opodatkowany według stawki:

3,0%*) 5,5%*) 8,5%*) 10%*) 17%*) 20%*)

1 
24.  

zł,      gr

25.  

zł,       gr

26.  

zł,       gr

27.  

zł,      gr

28.  

zł,       gr

29.  

zł,       gr

2 
30.  

zł,       gr

31.  

zł,       gr

32.  

zł,       gr

33.  

zł,       gr

34.  

zł,       gr

35.  

zł,       gr

*) Przychody opodatkowane według stawki okrelonej na podstawie art. 17 ustawy nale�y wpisa� w odpowiedniej pozycji wiersza 2. 

Zał�cznik nr 5
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C.2. DANE DOTYCZ�CE SPÓŁKI I DANE DOTYCZ�CE PRZYCHODÓW SPÓŁKI (NAST�PNEJ)  
 36. Nazwa pełna spółki 

37. Identyfikator podatkowy NIP spółki 

���������������������������������������������������
Udział podatnika w przychodach spółki 38.

,             %
Przychód spółki 39.

zł,       gr

w tym opodatkowany według stawki:

3,0%*) 5,5%*) 8,5%*) 10%*) 17%*) 20%*)

1 
40.  

zł,       gr

41.  

zł,       gr

42.  

zł,       gr

43.  

zł,       gr

44.  

zł,       gr

45.  

zł,       gr

2 
46.  

zł,       gr

47.  

zł,       gr

48.  

zł,       gr

49.  

zł,       gr

50.  

zł,       gr

51.  

zł,       gr

Przychód przypadaj�cy na podatnika 

Kwot� z poz. 39 nale�y pomno�y� przez udział z poz. 38.  

52. 

zł,            gr

w tym opodatkowany według stawki:

3,0%*) 5,5%*) 8,5%*) 10%*) 17%*) 20%*)

1 
53.  

zł,       gr

54.  

zł,       gr

55.  

zł,       gr

56.  

zł,       gr

57.  

zł,       gr

58.  

zł,       gr

2 
59.  

zł,       gr

60.  

zł,       gr

61.  

zł,       gr

62.  

zł,       gr

63.  

zł,       gr

64.  

zł,       gr

C.3. RAZEM PRZYCHODY Z DZIAŁALNO�CI PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) 
OSÓB FIZYCZNYCH OPODATKOWANE WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK 
Kwoty wynikaj	ce z cz�ci C.3. nale�y przenie� odpowiednio do cz�ci C zeznania PIT-28 lub PIT-28S. Je�eli podatnik wraz 
z zeznaniem PIT-28 lub PIT/28S składa PIT-28/B i PIT-28/A, przychody wykazane w wierszu 2 zał	cznika PIT-28/B nale�y _ przed 
przeniesieniem do cz�ci C zeznania PIT-28 lub PIT-28S _ zsumowa� z odpowiednimi przychodami opodatkowanymi według tych samych 
stawek i wykazanymi w wierszu 4 zał	cznika PIT-28/A.

3,0%*)

zł,      gr

5,5%*)

zł,      gr

8,5%*)

zł,      gr

10%*)
  

zł,      gr

17%*)
  

zł,      gr

20%*)
  

zł,      gr

1 

65.  

, 

Suma kwot z poz. 24 i 53.

66.  

, 

Suma kwot z poz. 25 i 54.

67.

, 

Suma kwot z poz. 26 i 55.

68.

, 

Suma kwot z poz. 27 i 56.

69.

, 

Suma kwot z poz. 28 i 57.

70.

, 

Suma kwot z poz. 29 i 58.

2 

71.

, 

Suma kwot z poz. 30 i 59.

72.

, 

Suma kwot z poz. 31 i 60.

73.

, 

Suma kwot z poz. 32 i 61.

74.

, 

Suma kwot z poz. 33 i 62.

75.

, 

Suma kwot z poz. 34 i 63.

76.

, 

Suma kwot z poz. 35 i 64.
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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) podatnika 

�������������������������������������������������������	

2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) mał�onka 

�������������������������������������������������������	

PIT/O Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcze�niejsze zapoznanie si� z broszur� informacyjn� dost�pn� w urz�dach.

INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU 

W ROKU PODATKOWYM 
3. Rok 

��������������������	

4. Nr zał�cznika1)

����������	

Zał
cznik do zezna�: PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S i PIT-37.  
W przypadku ł
cznego opodatkowania dochodów mał�onków składa si wspólny zał
cznik PIT/O. 
Je�eli mał�onkowie rozliczaj
 si indywidualnie i ka�dy z nich korzysta z odlicze�, zał
cznik PIT/O wypełnia i doł
cza do swojego zeznania ka�dy 
z mał�onków, podaj�c w nim dane identyfikacyjne obojga mał�onków. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE

A.1. DANE PODATNIKA 
5. Nazwisko   6. Pierwsze imi� 7. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

  
����������	-����������	-��������������������	

A.2. DANE MAŁ�ONKA 
8. Nazwisko   9. Pierwsze imi� 10. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

  
����������	-����������	-��������������������	

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) _ INNE NI� WYKAZANE W ZAŁ�CZNIKACH PIT/D, 
PIT/BR LUB BEZPO�REDNIO WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH
Odliczenie z poz. 32 nie mo�e przekroczy� sumy kwot z poz. 47 i 56 pomniejszonej o sum kwot z poz. 73 i 74 zeznania PIT-28 lub PIT-28S, kwoty 
z poz. 169 zeznania PIT-36 lub PIT-36S, kwoty z poz. 64 pomniejszonej o kwot z poz. 97 zeznania PIT-37. Odpowiednio odliczenie z poz. 33  
nie mo�e przekroczy� kwoty z poz. 170 zeznania PIT-36 lub PIT-36S, kwoty z poz. 95 pomniejszonej o kwot z poz. 98 zeznania PIT-37.

podatnik 
zł,              gr

mał�onek 
zł,              gr

- organizacjom na prowadzon� przez nie działalno�� po�ytku 
publicznego w sferze zada� publicznych, o których mowa w art. 26 
ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy3)

11. 

,                  

12. 

,                  
1. Darowizny 

przekazane:2)

- na cele kultu religijnego, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b 
ustawy 

13. 

,                  

14. 

,                  
- na cele krwiodawstwa, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy 15. 

,                  

16. 

,                  
2. Darowizny wynikaj�ce z odr�bnych ustaw2) 17. 

,                  

18. 

,                  
3. Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwi�zane z ułatwieniem wykonywania 

czynno�ci �yciowych  
19. 

,                  

20. 

,                  
4. Zwrot nienale�nie pobranych �wiadcze�, które uprzednio zwi�kszyły dochód podlegaj�cy 

opodatkowaniu (w kwotach uwzgl�dniaj�cych podatek), je�eli nie zostały one potr�cone 
przez płatnika 

21. 

,                  

22. 

,                  
5. Wydatki z tytułu u�ytkowania sieci Internet  

 Odliczenie przysługuje wył
cznie w kolejno po sobie nastpuj
cych dwóch latach podatkowych.

23. 

                       ,  

24. 

                         ,
6. Wydatki na nabycie nowych technologii 

Wiersza tego nie wypełniaj
 podatnicy składaj
cy zał
cznik PIT/O wraz z zeznaniem  
PIT-28 lub PIT-28S.

25. 

,                  

26. 

,                  
7. Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 27. 

,                  

28. 

,                  
8. Inne ulgi, niewymienione 

w wierszach od 1 do 74)
29. Poda� rodzaj: 30. 

,                  

31. 

,                  
Razem odliczenia od dochodu (przychodu)   
Suma kwot z wierszy od 1 do 8.

Kwot z poz. 32 nale�y przenie�� do poz. 76 zeznania PIT-28 lub PIT-28S lub poz. 171 zeznania  
PIT-36 lub PIT-36S lub poz. 99 zeznania PIT-37. Kwot z poz. 33 nale�y przenie�� do poz. 172 
zeznania PIT-36 lub PIT-36S lub poz. 100 zeznania PIT-37. 

32. 

,                  

33. 

,                  

1) Nale�y poda� kolejny numer zał
cznika, oznaczaj
c jako pierwszy zał
cznik z wypełnion
 cz�ci
 B lub C. 
2) W przypadku wypełnienia tego wiersza, nale�y wypełni� cz�� D. 
3) Ilekro� jest mowa o ustawie oznacza to ustaw z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z pó�n. zm.). 
4) Wiersz ósmy w cz�ci B wypełnia si, je�eli obowi
zuj
ce przepisy przewiduj
 dokonanie odlicze� od dochodu (przychodu) z tytułów innych ni�

wymienione w wierszu od 1 do 7 cz�ci B, odpowiednio wiersz pi
ty w cz�ci C wypełnia si, je�eli obowi
zuj
ce przepisy przewiduj
 dokonanie 
odlicze� od podatku z tytułów innych ni� wymienione w wierszu od 1 do 4 cz�ci C. 
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C. ODLICZENIA OD PODATKU _ INNE NI� WYKAZANE W ZAŁ�CZNIKU PIT/D LUB BEZPO�REDNIO 
WYMIENIONE W ZEZNANIACH PODATKOWYCH
W przypadku: 
1) podatników rozliczaj
cych si indywidualnie, odliczenie z poz. 46  

nie mo�e przekroczy�: 
- kwoty z poz. 113 pomniejszonej o kwot z poz. 114 zeznania  

                  PIT-28 lub PIT-28S, 
- kwoty z poz. 206 pomniejszonej o kwot z poz. 207 zeznania  

                  PIT-36 lub PIT- 36S, 
- sumy kwot z poz. 105 i 106 pomniejszonej o kwot z poz. 107 zeznania 

                  PIT-37.

2) ł
cznego opodatkowania dochodów mał�onków, suma kwot z poz. 46 i 47 nie mo�e 
przekroczy�: 
- kwoty z poz. 206 pomniejszonej o kwoty z poz. 207 i 208 zeznania  

       PIT-36 lub PIT-36S, 
- sumy kwot z poz.105 i 106 pomniejszonej o kwoty z poz. 107 i 108 zeznania  

       PIT-37. 

podatnik 
zł,              gr

mał�onek 
zł,              gr

1. Ulga za wyszkolenie uczniów lub z tytułu zatrudnienia pracowników w celu przygotowania 
zawodowego, przyznana na podstawie decyzji  

34. 

,                  

35. 

,                  
2. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone przez osob� prowadz�c� gospodarstwo 

domowe z tytułu zawarcia umowy aktywizacyjnej z osob� bezrobotn�
36. 

,                  

37. 

,                  
3. Ulga na dzieci5)

Wiersza tego nie wypełniaj
 podatnicy składaj
cy zał
cznik PIT/O 
wraz z zeznaniem PIT-28 lub PIT-28S.

38. Liczba dzieci 

����������	

39. 

,                  

40. 

,                  
4. Ulga, o której mowa w art. 27g ustawy 41. 

,                  

42. 

,                  
5. Inne ulgi, niewymienione 

w wierszach od 1 do 44)
43. Poda� rodzaj: 44. 

,                  

45. 

,                  
Razem odliczenia od podatku   
Suma kwot z wierszy od 1 do 5. 

    Kwot z poz. 46 nale�y przenie�� do poz. 116 zeznania PIT-28 lub PIT-28S lub poz. 211 zeznania  
PIT-36 lub PIT-36S lub poz. 109 zeznania PIT-37. Kwot z poz. 47 nale�y przenie�� do poz. 212 
zeznania PIT-36 lub PIT-36S lub poz. 110 zeznania PIT-37. 

46. 

,                  

47. 

,                  

D. INFORMACJA O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH ORAZ O OBDAROWANYCH6)

D.1. OBDAROWANY (1)  
 1. Nazwa pełna 

 2. Kraj 3. Kod kraju 

����������	
Podatnik 

                           zł,              gr
Mał�onek 

                           zł,              gr

Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu 4. 

                      ,                  

5. 

                       ,                  

D.2. OBDAROWANY (2)  
 1. Nazwa pełna 

 2. Kraj 3. Kod kraju 

����������	
Podatnik 

                           zł,              gr
Mał�onek 

                           zł,              gr

Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu 4. 

                      ,                  

5. 

                       ,                  

D.3. OBDAROWANY (3)  
 1. Nazwa pełna 

 2. Kraj 3. Kod kraju 

����������	
Podatnik 

                           zł,              gr
Mał�onek 

                           zł,              gr

Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu 4. 

                       ,                  

5. 

                       ,                  

5) W przypadku wypełnienia tego wiersza, nale�y wypełni� cz�� E.
6) W przypadku gdy cz�� D zał
cznika PIT/O jest niewystarczaj
ca do podania informacji o wszystkich przekazanych kwotach i o obdarowanych 

podmiotach, nale�y wypełni� kolejny(e) zał
cznik(i) PIT/O, wykazuj
c w nim(nich) jedynie identyfikator podatkowy (poz. 1 lub 2), numer 
zał
cznika (poz. 4) oraz brakuj
ce dane.  
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D.4. OBDAROWANY (4)  
 1. Nazwa pełna 

 2. Kraj 3. Kod kraju 

����������	
Podatnik 

                           zł,              gr
Mał�onek 

                           zł,              gr

Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu 4. 

                       ,                  

5. 

                       ,                  

D.5. OBDAROWANY (5)  
 1. Nazwa pełna 

 2. Kraj 3. Kod kraju 

����������	
Podatnik 

                           zł,              gr
Mał�onek 

                           zł,              gr

Kwota darowizny przekazanej obdarowanemu 4. 

                        ,                  

5. 

                         ,                  

E. INFORMACJA O DZIECIACH WYKAZANYCH W POZ. 387) 

W odniesieniu do ka�dego dziecka nale�y poda� jego numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru imi, nazwisko oraz dat urodzenia dziecka.

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (1)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr

E.2. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (2)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr

E.3. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (3)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr
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E.4. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (4)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr

E.5. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (5)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr

E.6. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (6)  
 1. PESEL 

�������������������������������������������������������	

2. Pierwsze imi�

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzie� - miesi
c - rok)

����������	-����������	-��������������������	

Podatnik Mał�onek 

Liczba miesi�cy, za które przysługuje odliczenie (w tym niepełnych) 5.

����������	

6.

����������	

Przysługuj�ce odliczenie z tytułu ulgi na dzieci8) 7.

                                                 zł,              gr

8.

                                               zł,              gr

7) W przypadku gdy cz�� E zał
cznika PIT/O jest niewystarczaj
ca do podania informacji o wszystkich dzieciach, nale�y wypełni� kolejny(e) zał
cznik(i) PIT/O, 
wykazuj
c w nim(nich) w szczególno�ci identyfikator podatkowy (poz. 1 lub 2), numer zał
cznika (poz. 4) oraz brakuj
ce dane.

8) Nale�y wpisa� kwot obliczon
 na podstawie art. 27f ust. 2, 3 i 4 ustawy, tj. w przysługuj
cej wysoko�ci uwzgldniaj
cej w szczególno�ci podział ulgi w ramach wspólnego 
limitu okre�lonego ł
cznie dla obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastpczych pozostaj
cych w zwi
zku mał�e�skim.
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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) podatnika 

��������������������������������������������������������

2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skre�li�) mał�onka 

��������������������������������������������������������

PIT/D  Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcze�niejsze zapoznanie si� z broszur� informacyjn� dost�pn� w urz�dach.

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH  

W ROKU PODATKOWYM 3. Rok 

���������������������

Zał	cznik do zezna
: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.  
Mał�onkowie, bez wzgl�du na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z mał�onkiem), składaj	 jeden zał	cznik PIT/D, podaj�c 
w nim dane identyfikacyjne obojga mał�onków. 
Zasada ta nie dotyczy mał�onków, w stosunku do których orzeczono separacj�. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE  

A.1. DANE PODATNIKA  
4. Nazwisko   5. Pierwsze imi� 6. Data urodzenia (dzie
 - miesi	c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

A.2. DANE MAŁ�ONKA 
7. Nazwisko   8. Pierwsze imi� 9. Data urodzenia (dzie
 - miesi	c - rok)

  
�����������-�����������-���������������������

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) 

B.1. ULGA ODSETKOWA Z TYTUŁU SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (PO�YCZKI) 
ZACIGNI�TEGO NA CELE MIESZKANIOWE 
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonuj� odlicze� w ramach ulgi odsetkowej, wraz z zał�cznikiem PIT/D składaj� o�wiadczenie PIT-2K.

zł,              gr

Wydatki poniesione na spłat� odsetek od kredytu (po�yczki), przypadaj�ce do odliczenia w roku podatkowym  10. 

,              
Kwota wydatków przypadaj�ca do odliczenia od przychodu w PIT-28 

Kwot� t� nale�y przenie�� do poz. 78 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem zamieszczonym w zeznaniu.

11. 

,              
Kwota przypadaj�ca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 
Od kwoty z poz. 10 nale�y odj	� kwot� z poz. 11. Kwot� t� nale�y przenie�� do poz. 179 zeznania  
PIT-36 lub do poz. 101 zeznania PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi w zeznaniach.

12. 

,              

B.1.1. WNIOSEK MAŁ�ONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁ�ONKÓW SKŁADAJCYCH ODR�BNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 

LUB SKŁADAJCYCH ZEZNANIA PIT-28) 
Informujemy, �e kwot� z poz. 11 lub 12 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)  
w nast�puj	cy sposób: 

podatnik 
zł,              gr

mał�onek 
zł,              gr

Kwota wydatków mieszkaniowych 
_
 do odliczenia od przychodu w PIT-28 

Kwot� z poz. 13 lub 14 nale�y przenie�� do poz. 78 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem 
zamieszczonym w zeznaniu. 

13. 

,               

14. 

,               
Kwota wydatków mieszkaniowych 

_
 do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 

Kwot� z poz. 15 lub 16 nale�y przenie�� do poz. 179 zeznania PIT-36 lub do poz. 101 zeznania PIT-37, 
zgodnie z opisami zamieszczonymi w zeznaniach. 

15. 

,               

16. 

,               

B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW _ NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY WYDATKÓW  
INNYCH NI� WYMIENIONE W CZ��CI B.1.) zł,              gr

Wydatki mieszkaniowe poniesione 
w roku podatkowym 

Do wysoko�ci przysługuj	cego 
limitu.

17. Poda� rodzaj: 18. 

,                  
Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za lata ubiegłe 19. 

,                  

B.3. KWOTA PRZYPADAJCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM 
zł,              gr

Ogółem do odliczenia w roku podatkowym 

Suma kwot z poz. 18 i 19. 

20. 

,                  
Kwota przypadaj�ca do odliczenia od przychodu w PIT-28 

Kwot� t� nale�y wpisa� w poz. 80 zeznania PIT-28, je�eli zeznanie to składa jeden z mał�onków.

21. 

,                  
Kwota przypadaj�ca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37 
Od kwoty z poz. 20 nale�y odj	� kwot� z poz. 21. Kwot� t� nale�y wpisa� w poz. 183 zeznania PIT-36 
lub w poz. 103 zeznania PIT-37. 

22. 

,                  
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B.3.1. WNIOSEK MAŁ�ONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁ�ONKÓW SKŁADAJCYCH ODR�BNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 

     LUB SKŁADAJCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJTKIEM MAŁ�ONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJ�)

Informujemy, �e kwot� z poz. 21 lub 22 odliczamy od naszego dochodu 
(przychodu) w nast�puj	cy sposób: 

podatnik 
zł,              gr

mał�onek 
zł,              gr

Kwota wydatków mieszkaniowych 
_
 do odliczenia od przychodu w PIT-28 

Kwot� z poz. 23 lub 24 nale�y wpisa� w poz. 80 zeznania PIT-28. 

23. 

,                  

24. 

,                  
Kwota wydatków mieszkaniowych 

_
 do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37

Kwot� z poz. 25 lub 26 nale�y wpisa� w poz. 183 zeznania PIT-36 lub w poz. 103 zeznania PIT-37.
25. 

,                  

26. 

,                  

C. ODLICZENIA OD PODATKU  
zł,              gr

Kwota przysługuj�cego odliczenia z tytułu systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszcz�dno�ci na 
jednym rachunku oszcz�dno�ciowo-kredytowym i w jednym banku prowadz�cym kas� mieszkaniow�  

30% wydatków poniesionych w roku podatkowym, nie wi�cej ni� 11 340 zł w ramach przysługuj	cego limitu odlicze
 na 
dany rok. 

27. 

,                  

C.1. ODLICZENIA, KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGŁE
Kwota odliczenia 28. 

,                  

C.2. KWOTA PRZYPADAJCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM
Ogółem do odliczenia w roku podatkowym 

Suma kwot z poz. 27 i 28.

29. 

,                  
Kwota przypadaj�ca do odliczenia od podatku w PIT-28 

Kwot� t� nale�y wpisa� w poz. 118 zeznania PIT-28, je�eli zeznanie to składa jeden z mał�onków.

30. 

,                  
Kwota przypadaj�ca do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37 
Od kwoty z poz. 29 nale�y odj	� kwot� z poz. 30. Kwot� t� nale�y wpisa� w poz. 214 zeznania PIT-36 
lub w poz. 112 zeznania PIT-37. 

31. 

,                  

C.2.1. WNIOSEK MAŁ�ONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁ�ONKÓW SKŁADAJCYCH ODR�BNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37 

     LUB SKŁADAJCYCH ZEZNANIA PIT-28, Z WYJTKIEM MAŁ�ONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPARACJ�)

Informujemy, �e kwot� z poz. 30 lub 31 odliczamy od naszego podatku 
w nast�puj	cy sposób: 

podatnik 
zł,              gr

mał�onek 
zł,              gr

Kwota wydatków mieszkaniowych 
_
 do odliczenia od podatku w PIT-28 

Kwot� z poz. 32 lub 33 nale�y wpisa� w poz. 118 zeznania PIT-28. 

32. 

,                  

33. 

,                  
Kwota wydatków mieszkaniowych 

_
 do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37

Kwot� z poz. 34 lub 35 nale�y wpisa� w poz. 214 zeznania PIT-36 lub w poz. 112 zeznania PIT-37.
34. 

,                  

35. 

,                  


