
1. ldentyfikatorTodatkowy NlP' numer PESEL (n'€ńż€bng!k6ślić)

uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym

Niniejszym proszę płatnika o:

OŚWADCZENtE
dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu

(naea pełna płatnika)

'l)dokonanierocznegoobliczeniapodatkuoddochoduuzyskanegopzezemniewrokupodatkowym, , , , ,,gdyź:
a) poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskałem(łam) innych dochodów, z wyjątkiem określonych w ań. 30-30c oraz

ań. 30e ustawy,

b) nie będę kozystał(a) z odliczeń innych niż dokonywane przez płatnika, tj. innych niż z §lułu składek na ubezpieczenia
społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne, oraz odliczeń wymienionych w pkt 3 oświadczenia,

c) nie będę korzystał(a) z możliwości łącznego opodatkowania moich dochodów z dochodami małżonka bądź opodatkowania
w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,

d) nie mam obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem zwróconej za pośrednictwem płatnika upzednio
zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne,

2) uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych imiennymi
biletami okresowymi, tj. wwysokości . .....zł, 9r, poniewźsąone wyźsze od kosźówzryczałtowanych
odliczonych w roku podatkowym przez Patnika,

3) dokonanie odliczeń od dochodu, z tytufu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które upzednio zwiększały dochód
podlegający opodatkowaniu wwysokości . . zł, 9r (kwota ta uv,aględnia podatek), jeżeli nie zo§tały one
potrącone od dochodu przy poboze zaliczek.

pouczenie

Za Podanie trieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażeni€ podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym
skarbowym.

Objaśnienia

- osoby otrzymujące świadczenie integracyjne i motywacyjną premię integracyjną
- osoby otzymujące stypendium,
- członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni

zajmujących się produkcją rolną.

Oświadczenie należyzłożyć platnikowi pżed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.
llekroć W oświadczeniu jest mowa o urzędzie skarbowym --oznacza to właściwy dla podatnika uźąd skarbowy, o którym mowa w pzepisach
ustaWy,
l)w przypadku podatników, o których mowa w ań. 3 ust. 2a ustawy (niemających na terlorium Rzeczypospolitej polskiej miejsca zamieazkania dla

celÓW podatkowych), należy podać nazwę i adres uzędu skarbowego właściwego tv sprawach opodatkowaniaosób zagranicznych.

PlT-12,,, l ln

Do złożenia oświadczenia są uprawni6ni:
- pracownicy,
- tymczasowo aresztovlani lub skazani,
- osoby otzymując€ emeMury i renty z zagranicy za

pośrednictwem płatnika,


