lden§dikator podatkowy NlP phnika (organu rsntowego)
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PlT_ 4oAll1A"|
ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 1)flNFORMACJA
o DocHoDAcH UłSKANYGH oD oRGANU RENToWEGo 2)*}
Znak:

ZA ROK PODATKOWY

Znak,.

PodstawaprEruna: Ań 34usŁ7i8uśawyzdnb26

Składający:
Termin doęczenia:

Otzymuie:

llpca 1991

z póżn. zm.), *lanĄ daĘ
"ustawą
organ rentowy.
Do końca lubgo roku

nasująo

r.opodd<udocf,odołlrnodcóbfzycztyń (Dz.U.z2O1O

r,

Nr51,9oz.n7,

.

po roku podd<orym.

Podatnik oraz urząd, o którym mowa w ań. 34 ust. 7 i 8

A, MlEJscE l cEL SKŁADAN|A FoRMULARZA
3. Urząd, do którego
4.

adr€3owalYlest

cel żożeniaformulaża (zaznaęyćv*a*cw kwadrat):

ff

E2.

l. złczenle ro rmularz.a

B. DANE lDENryFlKAcYJNE PŁATNIKA l ADRES

c. DANE IDENTYFIKACYJNE PoDATN|KA

D,

korekta formulaza

slEDzlBY

l ADRES

zAMlEszKANlA

DocHoDY PoDATN|KA oRAz zJ.LlczKl NA PoDATEK
Prłychó<l (Dochod}

Zaficz,lę na podabk pobrana
i

o$rourachona

prp

pffi,ika

Emeryfury - renty oraz inne kralowe śwladczenia, o których mowa
w ań 34 u3t- 7 Ustawy

zasiłki pieniężne z ubezpi€Czenia
*)

_]])
---)

spo$ecznego

Nieootzebne skreślic.
wvóanie, jeżeli identńkatorem jest

W 1irzypa'Olu niewypónienia

NlP,

t

L

poŹla nurrer PESEL stanowi równbź

ff
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<ator podatkowy.
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P|T4OA/l1A,,n|
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E. lNFoRMAcJA o DoKoNA,NYGH zWRoTAcH (PoTRĄcENlAcH}, PRzYcHoDAcH
ZWOLNIONYCH OD PODATKU ORAZ O SKŁADCE NA UBEZP|ECZENIE ZDROWOTNE

§

w noku podafl(owym żVrotu (pff+€nia}, o którFn rftrwa w ań 34 ust l0_10b ustawy,
nieuwzględniona przy wbrze Aliczek przez oĘan rentowy - odliczenie od dochodu
Kwota 3kladki na ubezpkrzenie drcHofie, o
wynd8ru _ odlilunb od podadru

Entowego _doliczeni€

Kfuj

rl

5V l-

€c

nrffa w ań 27b l'!;hvy, ti do wysokośGi7,7596 po&taury

33

do po.|atku

Przychód zwolniony od podatku na podstawle ań.21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 ustawy, np. r€nty przrznane na
podstawie odĘbnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wopnnych i woi§kolrych oraz ich rodzin, renty
wypłacan€ osobom r€presionowanym i czbnkom ich rcdzin

c?

F, ROCZNE OBL|CZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOVVY
Podatek nalejny (po zaokrruleniu do pelnyó zbtych)
Podatek od podstaw z poz. 41

od kwoĘ z

Nied@ta

poz, 42 należY odjąć kwotę z poz.34. Jeżeti różnic€ jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
podatku zostanie pobąpona z bieżąpyó śWiadc,zeń-

Różnica pomiędzY sumą pobrarrych zaliczek a podattiem nalgźnym, NiĄDPŁłTA
od hłdy z

poż_ 34 Bal€źy odjs ktroĘ z wz- 42. Jeźeli óźnica je§t liczĘ uierrną nabźy wpisać 0.
Nadplata @atku, zgodnb z U§brvą zaliczona zo§tanie na poczet zaliczki za mbsąc marżec IokU następująpąlo po roku
podatkowym, a jeżeliją przekroczy _ zwrócona Ęcznie z bieżą9ymi śMadczeniami.

Kwota zalbzki na podatek od erneryfur_r€nt oraz innych kraFwych świadcząi,o których mowa w
ustawy, uwzględniają9a rodiczenie kwoty do zapffiy {nadpHy)
Jeźeli z rocznego obliczenia podatku Wynika:
_ kuóta do zapłaty, należy wpisać surĘ kwot z poz. 34 i 43
_ l$ota nadpłaty, należ} od lc$rdy z poz_ 34 odj{ laivotę z poz. 44.

G.

osWlADczENlE PŁATN|KA LUB osoBY

ań

34 u§t. 7

46. Pieczątka i podpis albo

WYZNACZONEJ DO OBL|CZANIA PODATKU

oświadczam. że sa mi znane Drzeoisv kodeksu karneoo skańoweoo
o odpowiedziblności za podanie ddnyóh niezgodnych Ź zeeyłłistoŚcią,

ql Plz, ..(6Y
ŃOrsnl
dochody, o któryó mowa wań.34

1)

oraz zasilków przedemerytalnych,

a)
b)
c)
O
2)

w stosunku do których ustał obowią3ek poboru zaliczek,

K6rzy złożyli oświadczenie o zamiarze wsŃlnego opodatko,mnia swoiń doóodó,v z dońodami małżonka lub
sposób przewidziany dla osób samotnie wyńołt{ącyó dzieci, cf,yba że podatnik przed kolrcem roku

w

podatkowego zbżyłoświadczenie o rerygnaĘi zzamiaru opodatkowania w potł4Pszy sposób,

w stosunku do których, na podstiawie pzepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całościlub

w części z obdyiąlku poboru

zalię*

na podatek docfiodotłry,

którym nie pobierano zaliczek na podatek doctndowy stosorrłnb do pctarnryvień umór o unikaniu podttójnego
opodatkovrania.

lnformacĘ o docflodaó (PlT-llA) organy rentorc sporządzają podatrrikom, którym nie dokonują rocznego obliczenia
podatku (P!T-40A) (np. podatnikom uzyskującym docńody z zasikar pienięźnyó z ubezpbeenia społecznego), oraz
podatnikom, którym dokonują jedynie wypłaty świadczeń określonychw ari.21 ust. 1 pkt 2,75 i 1OO ustawy.

lnformacia dla osób, które na podstawie otzymanego formularza

składać zeznanie podatkowe PlT-36 lub PlT€7

PlT-llA albo P!T4OA

będą

Osoby, które od organu rentotrego ofrzymaly:PlT_l1A, do zeznania podatkorłrcgo PlT-36 albo PlT-37 przenoszą ktrtloty wykazane w eęściD w poz. 33, 34, 35 i 36 oraz
w częściE w poz. 37, 38 i 39 ffizyman§ informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniaó,
PIT4OA i będą składać zeznanie podatkowe PlT-36 albo PlT-37, do zeznania tego pzenoszą kwoty wykazane w częściD
w poz.33, w częśiE w poz.37, 38 i 39 oraz w części F w poz.45 obzymanego rozIiczenia, zgodnie z opisami

-

-

zamieszeonymi na zeznaniaó.

Uwaga! Jeżeli otrzymał(a) Pan(Pani) formularz PIT4OA, w zeznaniu podatkowym PlT-36 albo PlT-37 w wierszu

,Emerytury-renty oraz inne kna}ore świadczenia, o ktorph rK}tf:r w art. 34 ust- 7 ustaqf, w kolumnie,f, ĘitBłIie Pan(Pani)
zaliekę na podatek w wysokości wfr<azanei w poz. 45, Hóra ur,rzględnia rozllęenie kwoty do zapbty (poz. a3),
odpowiednio kwoty nadpłaa @oz. 44)-

PlT_40A/l1Ai,,l
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