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MINISTERSTWO FINANSÓW 

BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-38 
O WYSOKO�CI OSI�GNI�TEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) 

W 2011 ROKU 

FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali 
przychody z tytułu: 
1) odpłatnego zbycia: 

− papierów warto�ciowych,  
− po�yczonych papierów warto�ciowych (sprzeda� krótka), 
− pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikaj�cych,  
− udziałów w spółkach maj�cych osobowo�� prawn�; 

2) obj�cia udziałów (akcji) w spółkach maj�cych osobowo�� prawn� albo wkładów 
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieni��ny w innej postaci ni� przedsi�biorstwo lub 
jego zorganizowana cz���. 

Je�eli pozycja przeznaczona do wpisywania kwoty nie b�dzie wypełniona - urz�d skarbowy1) 

przyjmie, �e podatnik wpisał „0”. 

Kwoty wyra�one w walutach obcych tj.: przychody, koszty, kwoty uprawniaj�ce do odliczenia 
od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obni�enia podatku, wydatki oraz podatek, 
stosownie do art. 11a ustawy, przelicza si� na złote według kursu �redniego walut obcych 
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzaj�cego dzie	 
uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku. 

Uwaga! Niektóre pozycje musz� by� bezwzgl�dnie wypełnione. Dotyczy to w szczególno�ci 
identyfikatora podatkowego, roku za który składane jest zeznanie, celu zło�enia formularza, 
informacji o doł�czonych zał�cznikach oraz podpisu na zeznaniu. Prawidłowe wypełnienie tych 
pozycji pozwoli unikn�� dodatkowej wizyty w urz�dzie skarbowym celem uzupełnienia lub 
skorygowania wcze�niej zło�onego zeznania.  

Składaj�c zeznanie podatkowe za 2011 r. nale�y pami�ta� o prawidłowym wskazaniu 
identyfikatora podatkowego (poz. 1). Obecnie jest nim NIP albo numer PESEL∗∗∗∗). Numer PESEL 
wpisuj� do zeznania osoby obj�te rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:  
- nie prowadziły działalno�ci gospodarczej, 
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, 
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak 

i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika). 
Osoby, które nie spełniaj� chocia� jednego z powy�szych warunków wpisuj� NIP. 

Zał�cznikiem do zeznania jest PIT/ZG (opis w cz��ci I niniejszej broszury). 

PODSTAWA PRAWNA 
Obowi�zek zło�enia zeznania wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z pó�n. zm.), zwanej dalej 
„ustaw�”.  

TERMIN SKŁADANIA 
Zgodnie z art. 45 ustawy, zeznanie składa si� w terminie do dnia 30 kwietnia roku nast�puj�cego po 
roku podatkowym (stosownie do postanowie� Ordynacji podatkowej2), je�eli ostatni dzie� terminu 
przypada na sobot� lub dzie� ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzie� terminu uwa�a si� nast�pny 
dzie� po dniu lub dniach wolnych od pracy). 
Podatnicy niemaj�cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (podlegaj�cy 
ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu), je�eli osi�gn�li w roku podatkowym dochody ze �ródeł 
przychodów poło�onych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a  zamierzaj� opu�ci� terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przed ww. terminem, s� obowi�zani zło�y� zeznanie za rok podatkowy 
przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
                                                             
∗) Zmiany dotycz�ce identyfikatorów podatkowych, którymi posługuj� si� osoby fizyczne, wprowadziła ustawa z dnia 
29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1016). 
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Zeznanie mo�na zło�y� bezpo�rednio w urz�dzie skarbowym lub nada� (zło�y�, wysła�) 
w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej (m.in. w formie dokumentu 
elektronicznego przez Internet, w tym bez konieczno�ci potwierdzania go kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym – www.e-deklaracje.gov.pl). Za dat� zło�enia zeznania nadanego w 
polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uwa�a si� dat� stempla pocztowego. 

Cz��� A 

MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 
Nale�y poda� nazw� urz�du skarbowego, którym kieruje wła�ciwy dla podatnika naczelnik urz�du 
skarbowego.  
Podatnicy:  
1) maj�cy miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegaj�cy 

nieograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) – składaj� zeznanie do urz�du skarbowego 
ustalonego według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca 
zamieszkania na jej terytorium, 

2) niemaj�cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegaj�cy 
ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu) – składaj� zeznanie do urz�du skarbowego 
wła�ciwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, okre�lonego w rozporz�dzeniu 
Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.  

W cz��ci tej nale�y równie� poda� (zaznaczaj�c wła�ciwy kwadrat) cel zło�enia formularza, 
pami�taj�c jednocze�nie, i� na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej, podatnik ma prawo do 
skorygowania danych zawartych w zło�onym zeznaniu. Zgodnie z art. 81 § 2 Ordynacji 
podatkowej, skorygowanie deklaracji nast�puje przez zło�enie koryguj�cej deklaracji wraz 
z doł�czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty (stosownie do postanowie� Ordynacji 
podatkowej przez deklaracj� rozumie si� równie� zeznanie).  
Uprawnienie do zło�enia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania post�powania podatkowego lub 
kontroli podatkowej – w zakresie obj�tym tym post�powaniem lub kontrol�. Zło�enie korekty w 
czasie trwania post�powania podatkowego lub kontroli podatkowej, w zakresie obj�tym tym 
post�powaniem lub kontrol�, nie wywołuje skutków prawnych. Przywilej zło�enia korekty powraca 
w momencie zako�czenia: 
• prowadzonej kontroli podatkowej, 
• prowadzonego post�powania podatkowego - w zakresie nieobj�tym decyzj� okre�laj�c� wysoko�� 

zobowi�zania podatkowego. 
Cz��� B 

DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA 
W tej cz��ci nale�y poda� dane identyfikacyjne podatnika składaj�cego zeznanie, tj. nazwisko, 
pierwsze imi�, dat� urodzenia, oraz aktualne miejsce zamieszkania∗∗∗∗∗∗∗∗), a gdy zamieszkanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało - ostatnie miejsce zamieszkania na jej terytorium. 

Cz��� C 
DOCHODY/STRATY 
W cz��ci C nale�y wykaza� kwoty przychodów, koszty uzyskania przychodów, dochody lub straty na 
podstawie informacji PIT-8C i innych posiadanych dokumentów dotycz�cych uzyskanych 
przychodów i poniesionych kosztów.  
Uwaga! Przychód z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych (udziałów w spółkach maj�cych 
osobowo�� prawn�) powstaje w momencie przeniesienia własno�ci papierów warto�ciowych 
(udziałów) na kupuj�cego, zatem przychodem s� kwoty nale�ne cho�by nie zostały faktycznie 
otrzymane; przychód z odpłatnego zbycia oraz z realizacji praw wynikaj�cych z pochodnych 
instrumentów finansowych, powstaje w momencie realizacji tych praw.  

Wiersz 1 - wypełniaj� podatnicy na podstawie informacji PIT-8C: 
                                                             
∗∗) Zgodnie z art. 9 ust. 1d ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z pó�n. zm.), w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez podatnika b�d�cego 
osob� fizyczn� obj�t� rejestrem PESEL nieprowadz�c� działalno�ci gospodarczej lub nieb�d�c� zarejestrowanym 
podatnikiem podatku od towarów i usług, za dokonanie aktualizacji uznaje si� podanie przez tego podatnika aktualnego 
adresu miejsca zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie zwi�zanym z obowi�zkiem podatkowym. 
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• w poz. 20 nale�y wykaza� sum� kwot z poz. 55 informacji PIT-8C.  
• w poz. 21 nale�y wykaza� sum� kwot z poz. 56 informacji PIT-8C oraz innych kosztów 

zwi�zanych z przychodami wymienionymi w poz. 55 tej informacji, niewykazanych przez 
podmiot j� sporz�dzaj�cy. Koszty te ustala si� na podstawie posiadanych przez podatnika 
dokumentów. 

Wiersz 2  
• w poz. 22 nale�y wykaza� przychody: 

- z cz��ci G informacji PIT-8C, do których nie ma zastosowania art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 
2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 202, poz. 1956, z pó�n. zm.)3), 

- uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy podmiot nieb�d�cy 
płatnikiem podatku nie był zobowi�zany do sporz�dzenia informacji PIT-8C, 

- uzyskane za granic� (np. ze zbycia akcji, zbycia udziałów w spółkach maj�cych osobowo�� 
prawn�, w tym tak�e obj�tych za wkład niepieni��ny w innej postaci ni� przedsi�biorstwo lub 
jego zorganizowana cz���).  

• w poz. 23 nale�y wykaza�, na podstawie posiadanych przez podatnika dokumentów, koszty 
uzyskania przychodów uj�tych w poz. 22. 

Koszty uzyskania przychodu stanowi� wydatki na nabycie odpłatnie zbywanego papieru 
warto�ciowego (cena jednostkowa x ilo�� papierów warto�ciowych) oraz wydatki poniesione przez 
podatnika w roku podatkowym zwi�zane np. z obsług� rachunku przez biuro maklerskie (prowizje 
zapłacone przy kupnie i sprzeda�y papierów warto�ciowych, zwi�zane z prowadzeniem lub 
zało�eniem rachunku, transferu, zdeponowania papierów, itp.). 
W przypadku nabycia przez podatnika papierów warto�ciowych w drodze spadku lub darowizny cena 
nabycia wynosi 0 zł, natomiast wolny od podatku jest dochód uzyskany ze zbycia akcji (udziałów) 
otrzymanych w drodze spadku albo darowizny w cz��ci odpowiadaj�cej kwocie zapłaconego podatku 
od spadków i darowizn. 
Wiersz 3 - słu�y do ustalenia dochodu - poz. 26, lub straty - poz. 27.  

Cz��� D 

OBLICZENIE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO 
Poz. 28 wypełniaj� podatnicy, którzy w latach 2006-2010 wykazali straty i w 2011 r. maj� prawo do 
odliczenia straty z lat ubiegłych. Odliczenie dotyczy wył�cznie strat poniesionych z przychodów, 
podlegaj�cych w latach 2006-2010 opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia: 
- papierów warto�ciowych,  
- po�yczonych papierów warto�ciowych (sprzeda� krótka), 
- pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikaj�cych,  
- udziałów w spółkach maj�cych osobowo�� prawn�,  
oraz z tytułu obj�cia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieni��ny 
w innej postaci ni� przedsi�biorstwo lub jego zorganizowana cz���.  
O wysoko�� straty ze �ródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, mo�na obni�y� dochód 
uzyskany z tego �ródła w najbli�szych kolejno po sobie nast�puj�cych pi�ciu latach podatkowych, z 
tym �e wysoko�� obni�enia w którymkolwiek z tych lat nie mo�e przekroczy� 50% kwoty tej straty. 
Kwota z poz. 28 nie mo�e przekroczy� kwoty z poz. 26. 
Podstawa obliczenia podatku (poz. 29)  
Podstaw� obliczenia podatku jest kwota z poz. 26 pomniejszona o straty wykazane w poz. 28 (po 
zaokr�gleniu do pełnych złotych).  
Podstaw� obliczenia podatku zaokr�gla si� do pełnych złotych w ten sposób, �e ko�cówki kwot 
wynosz�ce mniej ni� 50 groszy pomija si�, a ko�cówki kwot wynosz�ce 50 i wi�cej groszy podwy�sza 
si� do pełnych złotych. 
Stawka podatku (poz. 30) wynosi – 19% 
Zastosowanie stawki podatku, dla osób podlegaj�cych ograniczonemu obowi�zkowi podatkowemu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikaj�cej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, 
jest mo�liwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.  
Podatek od dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy (poz. 31)  
Podatnicy dokonuj� obliczenia zobowi�zania podatkowego – kwot� z poz. 29 nale�y pomno�y� przez 
stawk� podatku wykazan� w poz. 30.  
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Podatek zapłacony za granic�, o którym mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy (przeliczony na 
złote) – poz. 32 
Wiersz ten wypełniaj� podatnicy, którzy uzyskali dochody, o których mowa w art. 30b ust. 1 ustawy, 
za granic� albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granic�. W poz. 32 nale�y wpisa� kwot� 
podatku zapłaconego za granic� i podlegaj�cego odliczeniu w zeznaniu PIT-38. Odliczenie podatku 
zapłaconego za granic� nie mo�e jednak przekroczy� tej cz��ci podatku obliczonego przed 
dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granic�. 
W tym przypadku kwot� podatku obliczon� według stawki 19% od ł�cznych dochodów uzyskanych 
w Polsce i za granic� nale�y pomno�y� przez kwot� dochodu uzyskanego za granic�, a nast�pnie 
podzieli� przez kwot� ł�cznego dochodu uzyskanego za granic� i w Polsce. 
W poz. 33 nale�y wykaza� dodatkowy podatek zapłacony za granic�, o którym mowa w art. 30b 
ust. 5c ustawy, przeliczony na złote.  
Podatek nale�ny – w poz. 34 podatnicy wykazuj� podatek nale�ny, po zaokr�gleniu do pełnych 
złotych w ten sposób, �e ko�cówki kwot wynosz�ce mniej ni� 50 groszy pomija si�, a ko�cówki kwot 
wynosz�ce 50 i wi�cej groszy podwy�sza si� do pełnych złotych.  

W poz. 35 nale�y wpisa� ró�nic� pomi�dzy podatkiem zapłaconym za granic� a podatkiem od 
dochodów, o których mowa w art. 30b ustawy. 

Cz��� E 

KWOTA DO ZAPŁATY/NADPŁATA 
W tej cz��ci podatnicy dokonuj� obliczenia kwoty do zapłaty albo nadpłaty.  
Poz. 36 wypełniaj� podatnicy, którzy s� obowi�zani do zapłacenia zgodnie z art. 30e ustawy, w 
brzmieniu obowi�zuj�cym na dzie� 31 grudnia 2008 r., podatku od dochodu z odpłatnego zbycia 
nieruchomo�ci lub praw maj�tkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a-c ustawy, nabytych 
lub wybudowanych w latach 2007-2008. Podatek ten płatny jest w terminie okre�lonym dla zło�enia 
zeznania za rok, w którym nast�piło zbycie.  
W poz. 37 nale�y wykaza� zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a 
ustawy, je�eli podatek ten nie został pobrany przez płatnika, z wyj�tkiem podatku: 
1) obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-5 ustawy, 

uzyskanych za granic�: 
- z odsetek od po�yczek, z wyj�tkiem, gdy udzielanie po�yczek jest przedmiotem działalno�ci 

gospodarczej, 
- z odsetek i dyskonta od papierów warto�ciowych, 
- z odsetek lub innych przychodów od �rodków pieni��nych zgromadzonych na rachunku 

podatnika lub w innych formach oszcz�dzania, przechowywania lub inwestowania, 
prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odr�bnych przepisów, z wyj�tkiem 
�rodków pieni��nych zwi�zanych z wykonywan� działalno�ci� gospodarcz�, 

- z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
- od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych; 

2) wykazanego w poz. 39 i 40 oraz w cz��ci F. 
Kwot� zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów), od których płatnik nie pobrał 
zryczałtowanego podatku oblicza si� mno��c kwot� przychodu (dochodu) przez odpowiedni� dla 
uzyskanego przychodu (dochodu) stawk� zryczałtowanego podatku, okre�lon� w ustawie lub umowie 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. Przykładowo: przychód uzyskany z tytułu otrzymanych 
odsetek od po�yczki udzielonej osobie fizycznej nieb�d�cej przedsi�biorc� (płatnikiem) nale�y 
pomno�y� przez stawk� podatku w wysoko�ci 19%. 
W cz��ci tej podatnik wykazuje równie� kwoty podatku zapłaconego za granic�, o których mowa w 
art. 30a ust. 9 i 10 ustawy (poz. 39 i 40) oraz ró�nic� pomi�dzy zryczałtowanym podatkiem a 
podatkiem zapłaconym za granic� (poz. 41) albo ró�nic� pomi�dzy podatkiem zapłaconym za granic� 
a zryczałtowanym podatkiem (poz. 42). 
Kwot� z poz. 43 nale�y wpłaci� w terminie okre�lonym dla zło�enia zeznania za rok podatkowy. 

Cz��� F 

ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY, O KTÓRYM  MOWA W ART. 44 UST. 1b USTAWY 
W cz��ci F podatnicy wykazuj� zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 44 ust. 1b 
ustawy. Jest to podatek, jaki osoby fizyczne niemaj�ce miejsca zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskuj�ce przychody, o których mowa w art. 29 ustawy, bez po�rednictwa 
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płatnika, s� obowi�zane (bez wezwania) wpłaca� na rachunek urz�du skarbowego w terminie do dnia 
20 nast�pnego miesi�ca za miesi�c poprzedni. Podatek za grudzie	 jest płatny w terminie 
okre�lonym dla zło�enia zeznania.  

Cz��� G 

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALE
NEGO NA RZECZ ORGANIZACJI 
PO
YTKU PUBLICZNEGO (OPP) 
Stosownie do postanowie� art. 45c ustawy, naczelnik urz�du skarbowego – na wniosek podatnika – 
przekazuje na rzecz OPP kwot� w wysoko�ci nieprzekraczaj�cej 1% podatku nale�nego 
wynikaj�cego: 
1) z zeznania podatkowego zło�onego w terminie okre�lonym dla jego zło�enia, albo 
2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, je�eli została dokonana w ci�gu miesi�ca od upływu 

terminu dla zło�enia zeznania podatkowego 
– po jej zaokr�gleniu do pełnych dziesi�tek groszy w dół. 
Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysoko�ci podatku nale�nego stanowi�cego 
podstaw� obliczenia kwoty, która ma by� przekazana na rzecz OPP, nie pó�niej ni� w terminie dwóch 
miesi�cy od upływu terminu dla zło�enia zeznania podatkowego (za zapłacony podatek uwa�a si� 
równie� zaległo�� podatkow�, której wysoko�� nie przekracza trzykrotno�ci warto�ci opłaty 
dodatkowej pobieranej przez Poczt� Polsk� Spółk� Akcyjn� za polecenie przesyłki listowej). 
Za wniosek uwa�a si� podanie przez podatnika w zeznaniu podatkowym albo w korekcie zeznania 
numeru wpisu do Krajowego Rejestru S�dowego wybranej OPP (w poz. 57) oraz kwoty do 
przekazania na jej rzecz (w poz. 58). 
Nale�y pami�ta�, �e mo�na wskaza� tylko jedn� OPP, która jest uprawniona do otrzymania 
1% podatku nale�nego, wynikaj�cego z zeznania składanego za 2011 rok (wykaz OPP prowadzi 
Minister Pracy i Polityki Społecznej w formie elektronicznej. Wykaz dost�pny jest na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.mpips.gov.pl/bip/).  
 
 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJ�CE  
W poz. 59 podatnicy mog� wskaza� cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% nale�nego podatku, 
przekazywanej na rzecz OPP za po�rednictwem naczelnika urz�du skarbowego.  
Zaznaczenie kwadratu w poz. 60 jest wyra�eniem zgody na przekazanie OPP przez naczelnika 
urz�du skarbowego danych identyfikuj�cych podatnika, tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz 
informacji o wysoko�ci kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. 
Zaznaczenie kwadratu w poz. 60 jest nieobowi�zkowe i nie ma wpływu na realizacj� wniosku 
o przekazanie 1% nale�nego podatku. 
W poz. 61 podatnicy mog� poda� adres do korespondencji, swój numer telefonu, numer faxu, adres 
e-mail (podanie tych informacji nie jest obowi�zkowe), jak równie� poinformowa� o formie w jakiej 
chcieliby otrzyma� zwrot nadpłaty, wykazanej w poz. 44. Stosownie do postanowie� art. 77b § 1 
Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty nast�puje: 
1) na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowi�zanego do posiadania rachunku bankowego,  
2) w gotówce, je�eli podatnik nie jest obowi�zany do posiadania rachunku bankowego, chyba 

�e za��da zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy. 
Uwaga! Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest podanie jego numeru w formularzu: 
- ZAP-3 – je�eli podatnik posługuje si� identyfikatorem podatkowym numer PESEL; 
- NIP-7/CEIDG-1 – je�eli podatnik posługuje si� identyfikatorem podatkowym NIP. 

Podatnik, który zwrócił si� o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, powinien sprawdzi�, czy 
w formularzu ZAP-3, NIP-7 (a przed 1 stycznia 2012 r. NIP-3, NIP-1) albo CEIDG-1 (a do 1 lipca 
2011 r. EDG-1) wskazał numer osobistego rachunku bankowego i czy jest on aktualny.  
Je�eli podatnik nie wskazał numeru osobistego rachunku bankowego lub wskazany numer nie jest 
aktualny, nale�y zło�y� zgłoszenie aktualizacyjne, podaj�c aktualne dane dotycz�ce osobistego 
rachunku bankowego. Zgłoszenie to nale�y zło�y� równie� w sytuacji rezygnacji ze zwrotów na 
rachunek, w tym z powodu likwidacji rachunku; wystarczy wówczas zaznaczy� w formularzu pozycj� 
„Rezygnacja”.  
Je�eli numer rachunku bankowego wskazany w latach wcze�niejszych pozostaje nadal aktualny, nie 
zachodzi konieczno�� składania formularza aktualizacyjnego.  

Cz��� H 
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Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu, zgodnie z art. 77b 
§ 4 Ordynacji podatkowej. Nadpłata, której wysoko�� nie przekracza kosztów upomnienia 
w post�powaniu egzekucyjnym, podlega zwrotowi wył�cznie w kasie.  

  

INFORMACJE O ZAŁ�CZNIKACH 
W tej cz��ci podatnik informuje urz�d skarbowy, czy wraz z zeznaniem składa zał�czniki PIT/ZG i 
podaje liczb� takich zał�czników.  
PIT/ZG – stanowi informacj� o wysoko�ci dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku 
podatkowym. 
Zał�cznik ten składaj� osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granic�, o których 
mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy, podlegaj�ce opodatkowaniu w Polsce, do których ma 
zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granic�. W zał�czniku podatnik wykazuje 
dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granic� rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-38. 
Zał�cznik składa si� odr�bnie dla ka�dego pa	stwa, w którym uzyskano dochód.  

 

O�WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/PEŁNOMOCNIKA 
Ta cz��� przeznaczona jest do podpisania zeznania oraz zło�enia stosownego o�wiadczenia przez 
podatnika (poz. 63).  
Zgodnie z art. 80a Ordynacji podatkowej, je�eli odr�bne ustawy nie stanowi� inaczej, deklaracja 
w tym deklaracja składana za pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej (stosownie do postanowie� 
tej ustawy przez deklaracj� rozumie si� równie� zeznanie podatkowe), mo�e by� podpisana tak�e 
przez pełnomocnika (poz. 64). Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o 
odwołaniu tego pełnomocnictwa składa si� organowi podatkowemu wła�ciwemu w sprawach podatku, 
którego dana deklaracja dotyczy. Natomiast pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za 
pomoc� �rodków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa 
podatnik składa naczelnikowi urz�du skarbowego wła�ciwemu w sprawach ewidencji podatników i 
płatników, tj. okre�lonemu w art. 4 ustawy z dnia 13 pa�dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i 
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z pó�n. zm.). Podpisanie 
deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika z obowi�zku podpisania deklaracji. 

Broszura zawiera informacje podstawowe. W celu uzyskania szerszych informacji mo�na zwróci� 
si� do Krajowej Informacji Podatkowej (wybieraj�c z telefonu stacjonarnego numer 

0 801 055 055 lub z telefonu komórkowego numer 22 330 0330).  

Natomiast w przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych indywidualnych sytuacji podatnika  
nale�y zwróci� si� do wła�ciwego urz�du skarbowego. 

 
1) Ilekro� jest mowa o „urz�dzie skarbowym” – oznacza to urz�d, o którym mowa w art. 45 ustawy. 
2) Ilekro� jest mowa o „Ordynacji podatkowej” - oznacza to ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z pó�n. zm.). 
3)   „Art. 19. 1. Przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje si� do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) 

uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r.:  
1) z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Pa�stwa 

wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorz�du 
terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.; 

2) z odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit.b ustawy 
wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowi�zuj�cym przed dniem 1 stycznia 2004 r., pod warunkiem �e 
papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.; 

3) z realizacji praw wynikaj�cych z papierów warto�ciowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami warto�ciowymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 
49, poz. 447 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 84, poz. 774, Nr 124, poz. 1151 
i Nr 170, poz. 1651), nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si� do odpłatnego zbycia papierów warto�ciowych, o których mowa w ust. 1, 
dokonywanego w ramach prowadzonej działalno�ci gospodarczej.”. 
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