POLTAX
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

PIT/X
INFORMACJA O ZRYCZAŁTOWANYM
PODATKU DOCHODOWYM
W ROKU PODATKOWYM

2. Rok

Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Kwoty wynikające z części B.1., B.2., i B.3. rozlicza się wyłącznie w zeznaniu, do którego została
dołączona informacja PIT/X. Jeżeli podatnik wypełnia część B.1. lub B.2., załącznik PIT/X składa wraz z zeznaniem PIT-36 albo PIT-36L. Jeżeli
podatnik wypełnia wyłącznie część B.3., załącznik PIT/X składa wraz z zeznaniem PIT-36 albo PIT-36L, albo PIT-38.
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/X.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwisko
4. Pierwsze imię

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. OBLICZENIE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO (w zł i gr)
B.1. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU Z REMANENTU
LIKWIDACYJNEGO
Wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy zlikwidowali działalność gospodarczą w grudniu roku podatkowego.
Wartość remanentu według cen zakupu

6.

Wskaźnik procentowy wynikający z udziału dochodu w przychodach - obliczony zgodnie z art.24
ust.3 ustawy

7.

Dochód z remanentu likwidacyjnego (po zaokrągleniu do pełnego złotego)

8.

Kwotę z poz.6 należy pomnożyć przez wskaźnik z poz.7.
Zryczałtowany podatek dochodowy
Kwotę z poz.8 należy pomnożyć przez 10%. Kwotę z poz.9 należy przenieść do odpowiedniej poz. zeznania
PIT-36 lub PIT-36L.

%

9.

B.2. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM MOWA W ART.45 UST.3B
USTAWY, Z WYJĄTKIEM PODATKU OBLICZONEGO OD PRZYCHODÓW (DOCHODÓW),
O KTÓRYCH MOWA W ART.30A UST.1 PKT 1-5 USTAWY, UZYSKANYCH POZA
GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zryczałtowany podatek dochodowy, o kótrym mowa w art.29, 30 i 30a ustawy, jeżeli podatek ten nie
został pobrany przez płatnika, z wyjątkiem podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o którym
mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5 ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(po zaokrągleniu do pełnego złotego)

10.

Kwotę z poz.10 należy uwzględnić przy wypełnianiu części "Kwota do zapłaty / nadpłata" zeznania PIT-36 lub
PIT-36L

B.3. ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, OBLICZONY OD PRZYCHODÓW
(DOCHODÓW), O KTÓRYCH MOWA W ART.30A UST.1 PKT 1-5 USTAWY,
UZYSKANYCH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów (dochodów), o których mowa w art.30a ust.1 pkt 1-5
ustawy, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

11.

Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art.30a ust.9 ustawy(przeliczony na złote)

12.

Kwota z poz. 12 nie może przekroczyć kwoty z poz.11.
Podatek zapłacony za granicą, o którym mowa w art.30a ust.10 ustawy(przeliczony na złote)

13.

Różnica pomiędzy zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą
(po zaokrągleniu do pełnego złotego)

14.

Od kwoty z poz.11 należy odjąć sumę kwot z poz.12 i 13. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Kwotę z poz.14 należy uwzględnić przy wypełnianiu części "Kwota do zapłaty / nadpłata" zeznania PIT-36,
PIT-36L albo PIT-38.
Różnica pomiędzy podatkiem zapłaconym za granicą a zryczałtowanym podatkiem
(po zaokrągleniu do pełnego złotego)

15.

Od sumy kwot z poz.12 i 13 należy odjąć kwotę z poz.11. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Kwotę z poz.15 należy uwzględnić przy wypełnianiu części "Kwota do zapłaty / nadpłata" zeznania PIT-36,
PIT-36L albo PIT-38.
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