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jF Identyfikator podatkowy NIP l numer PESEL :niepotrzebne skreślićm podatnika

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

cF Nr dokumentu óF Status

PIT4ó6 Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.

ZEZN–NIE O WYSOKOŚ-I
OSIĄGNIĘTEGO DO-HODU (PONIESIONEJ STR–TYJ

W ROKU POD–TKOWYM
,F Rok

└────┴────┴────┴────┘

Formularz jest przeznaczony dla podatnikówM którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw
majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w artF óze ustawy z dnia cg lipca j66j rF o podatku dochodowym od osób
fizycznych (DzF UF z czj6 rF pozF jó0bM z późnF zmFJM zwanej dalej ”ustawą”F

Podstawa prawna-

Termin składania-

Miejsce składania-

Artu 7ó ustu ya pkt 0 ustawyu

Od dnia yó lutego do dnia 03 kwietnia roku następującego po roku podatkowym4 z zastrzeżeniem artu 7ó ustu 2 ustawyu

Urząd4 o którym mowa w artu 7ó ustawy4 zwany dalej
”
urzędem”u

–F MIEJS-E I -EL SKŁ–D–NI– ZEZN–NI–
hF UrządM do którego jest adresowane zeznanie

gF -el złożenia formularza :zaznaczyć właściwy kwadratm-

yu złożenie zeznania gu korekta zeznania

bF Rodzaj korekty :zaznaczyć właściwy kwadratm-

yu korekta zeznania4 o której mowa w artu 8y Ordynacji podatkowej
ym4 gm

gu korekta zeznania składana w toku postępowania podatkowego w sprawie

unikania opodatkowania4 o której mowa w artu 8yb § ya Ordynacji podatkowej
0m

+F D–NE IDENTYFIK–-YJNE I –KTU–LNY –DRES Z–MIESZK–NI–
0F Nazwisko 6F Pierwsze imię jzF Data urodzenia :dzień 5 miesiąc 5 rokm

jjF Kraj jcF Województwo jóF Powiat

j,F Gmina jhF Ulica jgF Nr domu jbF Nr lokalu

j0F Miejscowość j6F Kod pocztowy

-F DO-HÓD l STR–T–

Źródło przychodów Przychód

zł4 gr

Koszty uzyskania

przychodów

zł4 gr

Suma odpisów

amortyzacyjnych

zł4 gr

Dochód

(b – cJ ) d

zł4 gr

Strata

c – b

zł4 gr

a b c d e f

Odpłatne zbycie
nieruchomości i praw
majątkowychM o których
mowa w artF jz ustF j
pkt 0 litF a–c ustawy

czF cjF ccF cóF c,F

DF O+LI-ZENIE ZO+OWIĄZ–NI– POD–TKOWEGO
zł4 grKwota dochodu zwolnionego na podstawie artF cj ustF j pkt jój ustawy chF

zł4
gr

Podstawa obliczenia podatku :po zaokrągleniu do pełnych złotychm

Od kwoty z pozu g0 należy odjąć kwotę z pozu góu

cgF

zł

Podatek od dochodówM o których mowa w artF óze ustawy cbF
zł4
gr

Podatek zapłacony za granicąM o którym mowa w artF óze ustF 0 i 6 ustawy :przeliczony na złotem c0F
zł4
gr

Podatek należny :po zaokrągleniu do pełnych złotychm

Od kwoty z pozu g2 należy odjąć kwotę z pozu g8u Jeżeli wynik jest liczbą ujemną4 należy wpisać 3u

c6F

zł
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PIT5Ó6i3wu m4m

ER KWOTB DO ZBPŁBTY
Zryczałtowany podatek dochodowy– o którym mowa w artR H6– ÓC i ÓCa ustawy– jeżeli podatek ten nie został pobrany
przez płatnika– z wyjątkiem podatku wykazanego w pozR ÓN– ÓH oraz w części F ipo zaokrągleniu do pełnych złotych9uu

ÓCR

złc gr

Zryczałtowany podatek obliczony od przychodów 1dochodówF– o których mowa w artR ÓCa ustR N pkt N–U ustawy–
uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

ÓNR

Podatek zapłacony za granicą– o którym mowa w artR ÓCa ustR 6 ustawy iprzeliczony na złoteu

Kwota z pozt jm nie może przekroczyć kwoty z pozt j3t

ÓHR

Różnica między zryczałtowanym podatkiem a podatkiem zapłaconym za granicą ipo zaokrągleniu do pełnych złotych9uu

Od kwoty z pozt j3 należy odjąć kwotę z pozt jmt

ÓÓR

KWOTB DO ZBPŁBTY

Suma kwot z pozt mHc jw i jjt

ÓMR

FR ZRY-ZBŁTOWBNYPODBTEKDO-HODOWY– OKTÓRYMMOWBWBRTR MM USTR Nb USTBWY
Wypełniają osoby niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskujące przychodyc o których mowa w artt mH ustawyc
bez pośrednictwa płatnikówt

Miesiące I II III IV V VI

Kwota podatku
ipo zaokrągleniu do pełnych
złotychu

ÓUR

zł

ÓSR

zł

ÓIR

zł

ÓVR

zł

Ó6R

zł

MCR

zł

Miesiące VII VIII IX X XI XII

Kwota podatku
ipo zaokrągleniu do pełnych
złotychu

MNR

zł

MHR

zł

MÓR

zł

MMR

zł

MUR

zł

MSR

zł

GR INFORMB-JB O DO-HODB-H 1PRZY-HODB-HF
WYKBZYWBNY-H NB PODSTBWIE BRTR MU USTR Óc USTBWY

MIR Kwota dochodów 1przychodówF

złc
gr

HR WNIOSEKO PRZEKBZBNIE Nl PODBTKU NBLEŻNEGO NBRZE-Z ORGBNIZB-JI POŻYTKU
PU/LI-ZNEGO 1OPPFNależy podać numer wpisu do KrajowegoRejestru Sądowego inumer KRSu organizacji wybranej z wykazu
prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzeczt
MVR Numer KRS Wnioskowana kwota

Kwota z pozt 9H nie może przekroczyć 3l kwoty z pozt mHc
po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dółt

M6R
złc
gr

IR INFORMB-JE UZUPEŁNIBJĄ-E Podatnicyc którzy wypełnili część Hc w pozt sw mogą podać cel szczegółowy 3lc
a zaznaczając kwadrat w pozt s3c wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imieniac nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z pozt 9Ht
W pozt sm można podać dodatkowe informacjec npt ułatwiające kontakt z podatnikiem itelefonc ehmailut
UCR -el szczegółowy Nl UNR Wyrażam zgodę

UHR

JR INFORMB-JE O ZBŁĄ-ZNIKB-H W pozt sj należy podać liczbę załącznikówt
tUÓR PIT4ZG

KR PODPIS PODBTNIKB 4 PEŁNOMO-NIKB
UMR Podpis podatnika UUR Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

3u
Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowejc oznacza to ustawę z dnia mH sierpnia 3HHó rt – Ordynacja podatkowa iDzt Ut z mw3H rt pozt Hwwc z późnt zmtut

mu
Stosownie do artt jwe ustt ó ustawy w przypadku niewypełnienia warunków określonych w artt m3 ustt 3 pkt 3j3 ustawyc podatnik jest obowiązany do złożenia korekty
zeznaniat Korekty zeznania podatnik dokonuje zgodnie z artt %3 Ordynacji podatkowejt

ju
W przypadku zaznaczenia w pozt ó kwadratu nr m korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korektyt

9u
Zgodnie z artt bj § 3a Ordynacji podatkowejc w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowegoc o którym mowa w artt jwa ustt 3 pkt 3–j ustawyc kwotę należy
zaokrąglić do pełnych groszy w góręt

Pouczenia

W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z pozt j9c js–9b lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do

wystawienia tytułu wykonawczegoc zgodnie z artt ja § 3 pkt 3 ustawy z dnia 3ó czerwca 3Hbb rt o postępowaniu egzekucyjnym w administracji iDzt Ut z mw3H rt pozt 39j%c

z późnt zmtut

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowymt
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