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K. WN|oSEK o PRZEKAZAN|E 1% PoDATKU NALEZNEGo NA RzEcz oRGANlzAcJl PoZYTKU
PUBLlczNEGo (oPP)
Należy podac numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej zwykazu prowadzonego na podstawie
odrebnych przepisów oraz wysokośc kwoty na jejrzecz.
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wnioskowana kwota
Kwota z poz. 133 nie może przekroczyc 1% kwoty zpoz.122,
po zaokraqleniu do pełnvch dziesiatek oroszv w dół,

PoLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK, PoLA clFMNE WYPEŁNlA URZĄD WYPEŁNlc DUŻYMl, DRUKoWANYMl L|TERAMt, CZARNYM LUB NlEBlEsKlM KoLoREM

IN FORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Podatnicy, którzy wypełnili częśc K, w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1o/o, a zaznaczając kwadrat w poz. 1 35 wyrazić zgodę na plzekazanie
OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 133. W poz. ,136 można podać dodatkowe informacje,
np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).

KLASA VA/ PRZYKŁAD WYPEŁNłENlA/

M. lNFoRMAcJE o ZAŁĄczNlKAcH
Vtl poz. 137-140 należy podać liczbę załączników, Poz. 141 i ,l42 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PIT/D dołączyli do innego niż składane
zeznanie, Jeśli w poz, 141 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnic poz. 143.

|l l. podatnik [-l z, małzonek

(zaznaczy ć właściwy kwadrat) :

I l, elr-za f z etl_so I a. ctr-sz

N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY
Jeżell z zeznania wynika nadpłata w tej części można wskazac rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowe|
inny niz związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Podaje się rachunek, którego posiadaczem
(współposiadaczem) jest podatnik lub małzonek. Wskazanie rachunku, którego po§iadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim
małżonek, jest możliwe jedynie w przypadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu nr 2. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony rachunek
Służący do zwrotu podatku lub nadpłaty osoby wskazanejw poz.144.

kwadrat nr 2 można zaznaczYć Wyłącznie W

[l l. podatnik |-l z. małzonek

,l45. Posiadacz rachunku (należy Wskazac imię i nazwisko posiadacza, a W przypadku. gdy jest to

nle, gdy Wskazano rachunel( aagfancznY)

O. KARTA DUZEJ RODZ|NY (KDR) wypełnienie poz.l41nie jesiobowiązkowe.

148. osoba posiadająca \łażną KDR (kwadrat n.2 można zaznaczyćwyłącznie w przypadku zaznaczenia W poz, 6 kwadratu nr 2)

|-l l. pooatnit 1-1 2, małzonek

P. ośWlADczENlE I PoDPls PoDATNIKA / MAŁżotlxł / PEŁNoMocNlKA
W przypadku zastosowania ań, 6 ust, 2a ustawy, oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że jest spełniony
warunek przewidziany w tym przepisie.

150. Podpis małżonka 151. lmię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika

/i)paz 128 wypełnia się ]edynie w prżypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków,
1]r w przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, składających

odrebne Zeznania PlT-36 albo PlT-37, suma kwot z poz. ,,Przysługująca różnica" PlT-37 i PlT-36, kaźdego z małżonków, nie może przekroczyć sumy kwot
? poz.125 i 126. Na podstawie ań, 72 § 1a ordynacji podatkowej kwotę obliczoną Zgodnie Z art, 27fust, 8-10 ustawy traktuje się na róWni z nadpłatą,

pouczenia
W przypadku niewpłacenia W obowiązującym terminie kwoty z poz. 123lub Wpłacenia jej W niepełnej Wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do Wystawienia
tyiUłU WykonaWcZegO, zgodnie z ań. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnla 17 czeMca 'l 966 r. o postępowaniu egzekucyjnym W administracji ((Dz, U. z 2020 r. poz. 1427 , z póżn
żm.)
Za podanie nieprawdy lub Zatajenie prawdy i przezlo na?żenie podatku na uszczuplenje grozi odpowiedzialnośc przewidziana W Kodeksie karnym skarbowym.
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