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PITMóFUPITMóFSA -* Niepotrzebne skreślićc PITdmh składa podatnik będący osobą fizycznąa PITdmhS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadkuc
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OD PRZY:HODÓW EWIDEN:JONOWbNY:H Zb ROK
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Podstawa prawnag

Artc mw ustc m pkt m ustawy z dnia mf listopada wóóh rc o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne lDzc Uc z mfw9 rc pozc mwj9a z późnc zmc*a zwanej dalej ustawą”c
”
Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadkua osiągająca ldce* przychody objęte ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych zwana ldne* dalej podatnikiem”c
”
Do dnia uw stycznia roku następującego po roku podatkowyma a w przypadkua o którym mowa w artc mw ustc jb ustawya
w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnegoc
Urząda o którym mowa w artc mw ustc m ustawya według miejsca zamieszkania podatnika będącego osobą fizyczną
albo ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcya zwany dalej ”urzędem”c

Składającyg
Termin składaniag
Miejsce składaniag

b5 MIEJS:E I :EL SKŁbDbNIb ZEZNbNIb
65 Urząd4 do którego jest adresowane zeznaniem*

l5 :el złożenia formularza lzaznaczyć właściwy kwadrat*g
mc korekta zeznaniau*

wc złożenie zeznania

h5 DbNE IDENTYFIKb:YJNE I bKTUbLNY bDRES ZbMIESZKbNIb PODbTNIKb
W przypadku przedsiębiorstwa w spadkua wpisuje się nazwiskoa pierwsze imię i datę urodzenia zmarłego przedsiębiorcy i nie wypełnia się
pozc od wf do wóc Dane te wpisuje się również w składanych załącznikach do zeznaniac
B5 Nazwisko

F5 Pierwsze imię

,z5 Kraj

75 Data urodzenia ldzień d miesiąc d rok*

,,5 Województwo

,g5 Gmina

,ó5 Powiat

,j5 Ulica

,65 Nr domu

,B5 Miejscowość

,F5 Kod pocztowy

,l5 Nr lokalu

,75 Poczta

:5 PRZY:HODY PODbTNIKb OhJĘTE RY:ZbŁTEM W wierszach w i m przychody wykazuje również przedsiębiorstwo w spadkuc
według stawkig
Przychody9

ó4zC :*
zła

g4zC :*
zł gr

gr

646C :*
zła

F46C :*
zła

gr

,zC :*
zła

gr

,5 Z działalności
prowadzonej na
własne nazwisko

óz5

ó,5

óó5

óg5

ó5 Z działalności
prowadzonej w
formie spółkiWekJ

óB5

óF5

ó75

gz5

g5 Z najmu4
podnajmu4
dzierżawy4
poddzierżawy
lub innych umów
o podobnym
charakterze
j5 Ze sprzedaży
przetworzonych
produktów
roślinnych
i zwierzęcych
65 RbZEM

gr

gj5

,ó46C:*
zła

óz5

gr

,BC:*
zła

ózC :*
zła

gr

Ogółem
przychody
gr

zła

ój5

ó65

ól5

g,5

gó5

gg5

g65

gl5

gB5

gF5

g75

jz5

j,5

jó5

jg5

jj5

j65

jl5

jB5

l5 Określone
przez organ
podatkowy na
podstawie art5 ,B
ustawy

jF5

j75

6z5

6,5

6ó5

6g5

6j5

665

6l5

B5 Udział
procentowy
kwot z poz5 od g7
do jl
w sumie kwot
z poz5 jB i 6l

6B5

6F5

675

lz5

l,5

ló5

lg5

lj5

F5 Udział
procentowy
kwot z poz5 od jF
do 66
w sumie kwot
z poz5 jB i 6l

l65

Suma kwot
z wierszy od w do :c

b

b

b

b

b

b

b

b

ldo dwóch miejsc
po przecinku*

ldo dwóch miejsc
po przecinku*

ll5

lB5

b
4

lF5

b
4

l75

b
4

Bz5

b
4
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D1 ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
D5l5 ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW NA PODSTAWIE ART5 ll USTAWYco
Suma odliczeń nie może przekroczyć sumy przychodów z poz5 3b i ch5

Straty z lat ubiegłych

KU1

Strata obliczona zgodnie z art5 8 ust5 j_jb ustawy o podatku dochodowym5
Składki na ubezpieczenia społeczne

K81

w tym składki2 o których mowa w art1 /0 ust1 T pkt /a ustawy o podatku dochodowym w związku z art1 TT
ustawy ho

zł7

gr

K91

Odliczenia od przychodów _ wykazane w części B załącznika PIT5O

K01

Przychód po odliczeniach

KK1

Od sumy kwot z poz5 3b i ch należy odjąć sumę kwot z poz5 bj7 b3 i bh5

D5e5 ODLICZENIA
OD PRZYCHODÓW WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH
_
Ulga odsetkowa

wykazana w części B1T1 załącznika PIT5D

Kwota odliczanych odsetek nie może być większa niż kwota z poz5 bb5
Przychód po odliczeniu odsetek
Od kwoty z poz5 bb należy odjąć kwotę z poz5 b95
Odliczenia od przychodów wydatków mieszkaniowych _ wykazane w części B1U1 załącznika PIT5D
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z poz5 b85 Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z poz5 b8 podlega odliczeniu
w następnych latach5

zł

gr

zł7

gr

KG1
KJ1
GB1

D5j5 ODLICZENIA OGÓŁEM W ROKU PODATKOWYM
Odliczenia ogółem

GT1

Suma kwot z poz5 bj7 b37 bh7 b9 i 9a5

E1 OBLICZENIE KWOT PRZYSŁUGUJĄCYCH ODLICZEŃ OD PRZYCHODÓW
Kwoty przysługujących odliczeń od przychodów obliczone zgodnie z art5 ll ust5 j ustawy5

/2Bs

G/1

U2Bs

GU1

929s

G81

G29s

G91

TBs

G01

T/29s

GK1

TKs

GG1

/Bs

GJ1

Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 cb5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 j85
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 c95
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3a5
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 c85
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3l5
Kwota wydatków
podlegająca
odliczeniu od
przychodów
opodatkowanych
stawką ryczałtuj

Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 ha5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3e5
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 hl5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3j5
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 he5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 335
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 hj5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3c5
Kwota z poz5 9l pomnożona przez udział z poz5 h35
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu nie może przekroczyć kwoty przychodu z poz5 3h5
Kwota wydatków podlegająca odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy
na podstawie art1 TK ustawybo

JB1

F1 PODSTAWA OPODATKOWANIA

Przychody po odliczeniach wpo zaokrągleniu do pełnych złotycho5 Od kwot przychodów
uzyskanych według poszczególnych stawek należy odjąć kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z części E5

/2B s

JT1

Kwota z poz5 j8 minus kwota z poz5 9e5

U2Bs

Kwota z poz5 3a minus kwota z poz5 9j5

929s

J/1
JU1

Kwota z poz5 3l minus kwota z poz5 935

G29s

Kwota
przychodów
po odliczeniach2
opodatkowanych
stawką ryczałtuj

J81

Kwota z poz5 3e minus kwota z poz5 9c5

TBs

J91

Kwota z poz5 3j minus kwota z poz5 9h5

T/29s

J01

Kwota z poz5 33 minus kwota z poz5 9b5

TKs

JK1

Kwota z poz5 3c minus kwota z poz5 995

PIT6/G5PIT6/GS

welo

/Bs

JG1

Kwota z poz5 3h minus kwota z poz5 985
Kwota przychodów określonych przez organ podatkowy
na podstawie art1 TK ustawy _ po odliczeniach9o

JJ1

en3 Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl
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Łączna kwota przychodów po odliczeniach

7668

Suma kwot z pozl od óg do óól

G8 OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG
POSZCZEGÓLNYCH
STAWEK PROCENTOWYCH3 ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU
_
PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW
g36 R kwoty

s36R kwoty

j3jR kwoty

I3jR kwoty

76R kwoty

7g3jR kwoty

7mR kwoty

z poz8 /7

z poz8 /g

z poz8 /s

z poz8 /u

z poz8 /j

z poz8 /D

z poz8 /m

7678

76g8

76s8

76u8

76j8

76D8

76m8

Ryczałt od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie art8 7m ustawy ó0

76/8

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

7768

g6R kwoty
z poz8 /I
76I8

Suma kwot z pozl od gjg do gjól
Doliczenia do ryczałtu

7778

Podatek zapłacony za granicą _ zgodnie z art8 gm ust8 / i /a ustawy o podatku dochodowym w związku
z art8 7g ust8 7g ustawy

77g8

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

77s8

Od sumy kwot z pozl ggj i ggg należy odjąć kwotę z pozl ggrl

H8 ODLICZENIA OD RYCZAŁTUgj0

złi

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

77u8

Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z pozl ggcl
w tym składka3 o której mowa w art8 gmb ust8 7 pkt g ustawy o podatku dochodowym w związku z art8 7s
ustawy gg0

77j8

Odliczenia od ryczałtu _ wykazane w części C załącznika PIT4O

77D8

Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z pozl ggc pomniejszonej o kwotę z pozl gg6l
Ryczałt po odliczeniach

77m8

Od kwoty z pozl ggc należy odjąć kwoty z pozl gg6 i gghl
Odliczenia od ryczałtu z tytułu poniesienia wydatków mieszkaniowych _ wykazane w części C8g8 załącznika PIT4D
Odliczenia nie mogą przekroczyć kwoty z pozl gg8l Nadwyżka odliczeń ponad kwotę z pozl gg8 podlega odliczeniu
w następnych latachl

77I8

I8 OBLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
77/8

Kwota należnego ryczałtu 9po zaokrągleniu do pełnych złotych0

gr

zł

Od kwoty z pozl gg8 należy odjąć kwotę z pozl gg:l
g6R należnego ryczałtu wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty
zwolnieniem3 o którym mowa w art8 g7 ust8 D_7s ustawy

7g78

7g68 Rokgr0
└────┴────┴────┴────┘

J8 INFORMACJE O ZWOLNIENIU3 O KTÓRYM MOWA W ART8 g7 UST8 D_7s USTAWY
7gg8 Podatnik korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym wykazanym w poz8 u 9zaznaczyć właściwy kwadrat0J

gl taki od całości przychodów

rl taki od części przychodów

cl nie

K8 OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH3 DO
ZAPŁATY 4 NADPŁATAgc0
Kwota wpłaconego ryczałtu za miesiące od stycznia do listopada roku podatkowego lub za I3 II i III kwartał
roku podatkowego

zł

7gs8

KWOTA DO ZAPŁATY

7gu8

Od sumy kwot z pozl ggó i grg należy odjąć kwotę z pozl grcl Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąi należy wpisać jl
NADPŁATA

7gj8

Od kwoty z pozl grc należy odjąć sumę kwot z pozl ggó i grgl Jeżeli różnica jest liczbą ujemnąi należy wpisać jl
g0
r0

c0
60
70

h0

80

:0

W przypadku przedsiębiorstwa w spadkui w zeznaniu i składanych załącznikachi należy wpisać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcyl
Przez urządi do którego jest adresowane zeznanie rozumie się urząd skarbowyi przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje
zadanial
Zgodnie z artl :g ustawy z dnia ró sierpnia góó8 rl – Ordynacja podatkowa 9Dzl Ul z rjg: rl pozl :jji z późnl zml0l
Przychody opodatkowane według stawki określonej na podstawie artl g8 ustawy należy wpisać w odpowiedniej pozycji wiersza hl
Wydatki na cele określone w artl gg ustawy podlegają odliczeniu od przychodui jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy z dnia rh lipca góóg rl
o podatku dochodowym od osób fizycznych 9Dzl Ul z rjg: rl pozl g7jói z późnl zml0i zwanej dalej „ustawą o podatku dochodowym”l
Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu 9przychodu0 albo podatku osiągniętego w tym państwiei albo od podatku na
podstawie artl r8b ustl g pkt r ustawy o podatku dochodowyml
W celu obliczenia kwoty wydatków podlegającej odliczeniu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie artl g8 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami
należy w pierwszej kolejności kwotę z pozl :g pomnożyć przez właściwe dla poszczególnych przychodów udziały z pozl od h7 do 8ri a następnie obliczone w ten sposób
wielkości zsumowaćl Kwoty wydatków podlegające odliczeniu od przychodów opodatkowanych według poszczególnych stawek nie mogą przekroczyć kwot przychodów
z odpowiednich pozl od 6: do 77l
W celu obliczenia kwoty przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie artl g8 ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami n po odliczeniachi należy w pierwszej
kolejności kwoty przychodów wykazanych w pozl od 6: do 77 pomniejszyć o kwoty przysługujących od tych przychodów odliczeń i zaokrąglić je do pełnych złotychi a następnie
obliczone w ten sposób wielkości zsumowaćl

Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl
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L2 KWOTY RYQZfŁTU OD PRZYQHODÓW EWIDENQJONOWfNYQHz OFLIQZONE
I WYKfZfNE PRZEZ PODfTNIKf W EWIDENQJI PRZYQHODÓW W POSZQZEGÓLNYQH
MIESIĄQfQH tKWfRTfŁfQHVz f TfKŻE OFLIQZONE PRZEZ PODfTNIKfz O KTÓRYM
MOWf W fRT2 84 UST2 0 USTfWY tPO DOKONfNYQH ODLIQZENIfQHVeyl
LVeV OD STYCZNI: DO LISTOP:D: 6LU7 Z: Ii II i III KW:RT:Łl 6po zaokrągleniu do pełnych złotychl
Miesiące

I

Kwota ryczałtu

II

89n2

III 6 I kwartał

89d2

89l2

VII

Kwota ryczałtu

8092

8002

zł

X

80X2

zł

XI

8042

zł

8082

zł

IX 6 III kwartał

zł

VI 6 II kwartał

8072

zł

VIII

V

89p2

zł

zł

Miesiące

IV

80n2

zł

zł

zł

80d2

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

zł

Suma kwot z pozV od ens do eys lub z pozV enói eye i eycV
Kwota ryczałtu 6po zaokrągleniu do pełnych
złotychl

LVnV Z: GRUDZIEŃ 6LU7 Z: IV KW:RT:Łl

80l2
zł

M2 WNIOSEK O PRZEKfZfNIE 8w PODfTKU NfLEŻNEGO Nf RZEQZ ORGfNIZfQJI POŻYTKU
PUFLIQZNEGO tOPPV Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 6numer KRSl organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczV
80p2 Numer KRS

8X72

Wnioskowana kwota
Kwota z pozV ecg nie może przekroczyć ez kwoty z pozV ee0i
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółV

0000518797

N2 INFORMfQJE UZUPEŁNIfJĄQE

Podatnicyi którzy wypełnili część Mi w pozV ece mogą podać cel szczegółowy ezi
a zaznaczając kwadrat w pozV ecni wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imieniai nazwiska i adresui a w przypadku przedsiębiorstwa
w spadku – danych tego przedsiębiorstwai wraz z informacją o kwocie z pozV ecgV W pozV ecy można podać dodatkowe informacjei
npV ułatwiające kontakt z podatnikem 6telefoni eGmaillV
8X82 Qel szczegółowy 8w

8X92 Wyrażam zgodę

AKCJA E-LIFE
8X02

O2 INFORMfQJf O ZfŁĄQZONYQH FORMULfRZfQH

W pozV od ecc do ecó i w pozV ehn należy podać liczbę dołączonych załącznikówV PozV ec0 i ehg wypełniają podatnicyi którzy załącznik PITrD
dołączyli do innego niż składane zeznanieV Jeśli w pozV ec0 zaznaczono kwadrat nr ni należy również wypełnić pozV eheV
8XX2 PIT6O

8X42 PIT6D

8Xn2 PITu9K

8Xd2 PITu9l6f

8Xl2 PITu9l6F

8Xp2 Załącznik PIT6D dołącza do swojego zeznania 6zaznaczyć właściwy kwadratl%

eV podatnik
8472 Kod formularzaz do którego został dołączony
załącznik PIT6D 6zaznaczyć właściwy kwadratl%

eV PITGnó

nV PITGys

nV małżonek

8482 Identyfikator podatkowyz nazwisko i imię małżonka oraz urządz do którego został złożony
załącznik PIT6D

yV PITGyj

8492 Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej

P2 KfRTf DUŻEJ RODZINY tKDRV Wypełnienie pozV ehy nie jest obowiązkoweV
8402 Podatnik posiada ważną KDR

eV tak

Q2 PODPIS PODfTNIKf 6 PEŁNOMOQNIKf
84X2 Podpis podatnika

8442 Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

84n2 Imię i nazwisko oraz podpis zarządcy sukcesyjnego albo innej osoby uprawnionej do podpisania zeznania w imieniu przedsiębiorstwa w spadku
0l

egl
eel

enl
eyl

W celu obliczenia kwoty ryczałtu od przychodów określonych przez organ podatkowy na podstawie artV ej ustawy i opodatkowanych różnymi stawkami należy w pierwszej
kolejności kwoty przychodów wykazanych w pozV od có do hh pomniejszyć o kwoty przysługujących odliczeńi zaokrąglić je do pełnych złotych i obliczyć G według właściwych
stawek G ryczałt od tych przychodówi a następnie obliczone w ten sposób wielkości zsumowaćV
Dokonanie odliczeń od ryczałtu jest możliwei jeśli z tych samych tytułów podatnik nie dokonywał odliczeń od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowymV
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 warunkiemi że nie została odliczona od dochodu 6przychodul albo podatku w tym państwiei albo
nie została odliczona na podstawie artV ns ustV e pkt na ustawy o podatku dochodowymV
Należy podać rok podatkowyi w którym podatnik lub zmarły przedsiębiorca korzystał ze zwolnieniai o którym mowa w artV ne ustV sGey ustawyV
Jeżeli w pozV enn podatnik zaznaczył kwadrat nr ei nie wypełnia części K i LV Jeżeli w pozV enn podatnik zaznaczył kwadrat nr ni w częściach K i L nie wykazuje ryczałtu w części
przypadającej na przychody z pozarolniczej działalności gospodarczeji dla których wybrano zwolnieniei określone w artV ne ustV sGey ustawyV

Objaśnienia
Załącznik PITGnór: wypełnia przedsiębiorstwo w spadku w związku z działalnościąi która nie jest prowadzona w formie spółki cywilneji podatnik uzyskujący przychody z działalności
prowadzonej na własne nazwiskoi z najmui podnajmui dzierżawyi poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych
i zwierzęcychV Załącznik PITGnór7 wypełnia podatnik uzyskujący przychody z działalności prowadzonej w formie spółki 6spółeklV Jeżeli podatnik uzyskuje przychodyi o których mowa
w zdaniu pierwszym i drugimi wypełnia załączniki PITGnór: i PITGnór7V

Pouczenia
W przypadkach niewpłacenia w obowiązujących terminach należności wynikających z pozV enc i ensGeys lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczegoi zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracjiV
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymV
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