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Co to jest podatek?

Podatkiem jest:
 publicznoprawne,
 nieodpłatne,
 przymusowe oraz
 bezzwrotne
świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu
lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
(art. 6 Ordynacji podatkowej)
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Co to jest podatek?

Zobowiązanie podatkowe:
 dwustronna relacja podmiotów
władza publiczna

inny podmiot

 powiązania z prawem cywilnym
i prawem administracyjnym
 władczy charakter stosunku zobowiązaniowego
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Co to jest podatek?

Jak jest w prawie cywilnym?
dłużnik

wierzyciel
umowa

 obowiązuje swoboda umów
 wola obu stron kształtuje stosunek prawny
 jedynie moc prawna stosunku wynika z ustawy
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Co to jest podatek?

Jak jest w prawie podatkowym?
wierzyciel
dłużnik
podatkowoprawny stan faktyczny

 brak woli stron - przymus
 władcza pozycja jednej ze stron
 granice przymusu określa ustawa
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Do jakich przepisów zaglądać?

25 May 2011
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Do jakich przepisów zaglądać?
Źródła prawa podatkowego:
1. Konstytucja RP
2. ratyfikowane umowy międzynarodowe
3. ustawy
4. rozporządzenia
ALE UWAGA – art. 217 Konstytucji RP wyraźnie wskazuje, że:
nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy
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Wykaz aktów prawnych
 Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
w zakresie podatków od dochodu i od majątku
(Dz.U. z 2005 r., Nr 12, poz. 90)  UPO
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. – t.j.)  OP
 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych
(Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm. – t.j.)  UPDOF
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
(Kto i od czego płaci podatek?)
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Podmiot opodatkowania
Nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 UPDOF) dotyczy:
 osób fizycznych
 mających miejsce zamieszkania na terytorium RP, czyli:
− posiadających na terytorium RP centrum interesów osobistych lub
gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
− przebywających na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku
podatkowym
Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich
dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł
przychodów. Są rezydentami podatkowymi.

25 May 2011

12

Podmiot opodatkowania
Ograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 UPDOF) dotyczy:
 osób fizycznych
 bez miejsca zamieszkania na terytorium RP,
 Które osiągnęły jakiekolwiek dochody (lub przychody) na terytorium RP,
na przykład:
− z pracy wykonywanej w Polsce lub
− z zarządzania (np. jako członek zarządu) spółką w Polsce, lub
− z działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce.
Takie osoby podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów
(przychodów) uzyskanych w Polsce. Są nierezydentami podatkowymi.
25 May 2011
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Podmiot opodatkowania

podatek?
podatek?

podatek?
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Uwaga na postanowienia umów międzynarodowych
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (UPO)

mogą modyfikować definicję miejsca zamieszkania

określają, które państwo ma prawo poboru podatku od konkretnego
rodzaju dochodu
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Zgodnie z większością UPO rezydencję podatkową ustala się
w oparciu o następujące kryteria, w ściśle określonej kolejności (według ich
istotności):
semestr, rok, dwa lata, całe
studia za granicą?

1. stałe miejsce zamieszkania,
2. ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów
życiowych),
3. czas przebywania w danym państwie (=państwo, gdzie podatnik
zwykle przebywa),
4. obywatelstwo danego państwa.
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Przykładowo polsko-niemiecka UPO następująco reguluje prawo do
opodatkowania dochodów ze stosunku pracy:
1. Uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca
miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy
najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko
w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest
w drugim Umawiającym się Państwie. Jeżeli praca jest tak
wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być
opodatkowane w tym drugim Państwie.
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Samo kryterium miejsca wykonywania pracy nie jest jednakże ostatecznie
decydujące – dodatkowo należy uwzględnić kolejne warunki:
2. Bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu
wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania
w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej,
wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, podlega
opodatkowaniu tylko w pierwszym Państwie, jeżeli:
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
a) odbiorca przebywa w drugim Państwie przez okres lub okresy
nieprzekraczające łącznie 183 dni podczas dwunastomiesięcznego
okresu, rozpoczynającego się lub kończącego w danym roku
podatkowym, i
b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu
pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby
w drugim Państwie, i
c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę,
którą pracodawca posiada w drugim Państwie.
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Wnioski?

1. Szczególnie przy dłuższych pobytach za granicą (głównie ponad rok)
warto przeanalizować, czy nie zmienia nam się tzw. rezydencja
podatkowa.
2. W większości przypadków gdy pracujemy za granicą na rzecz
zagranicznych pracodawców, podatek będzie musiał być zapłacony za
granicą.
3. W bardzo wielu przypadkach nie zwolni nas to z obowiązku rozliczenia
się w Polsce z uzyskanych za granicą dochodów.
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
państwo źródła dochodu
(może opodatkować dochody uzyskane na swoim terytorium)

?

państwo rezydencji podatkowej
(może opodatkować wszystkie dochody swojego rezydenta)

podwójne opodatkowanie

25 May 2011
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Metoda unikania podwójnego opodatkowania (zgodnie z UPO):
Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada
majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec,
wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni taki dochód lub
majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może
przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub
majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która
byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony
od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.
(w polskich przepisach metodę określa art. 27 ust. 8 UPDOF)
25 May 2011

rezydencja
podatkowa

podatek u źródła

zwolnienie
z zastrzeżeniem
progresji
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Stosowanie zastrzeżenia progresji (przykład):
dochód do opodatkowania w Polsce

70 000 zł

dochód zwolniony z opodatkowania w Polsce
(opodatkowany w Niemczech)

30 000 zł

podatek od sumy ww. dochodów

19 470 zł

efektywna stawka podatku

19,47%

dochód do opodatkowania w Polsce
efektywna stawka podatku

13 629 zł

25 May 2011

70 000 zł

12 044 zł
17,21%

12 044 zł
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Podmiot i przedmiot opodatkowania
Skala podatkowa:
Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek
ponad

do
85 528

85 528

25 May 2011

18% minus kwota zmniejszająca
podatek w wys. 556,02 zł
14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad
85 528 zł
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Przedmiot opodatkowania
art. 9 ust. 1, 1a, 2 UPDOF
 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju
dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od
których na podstawie przepisów OP zaniechano poboru podatku.
 Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła,
przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma
dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.
 Dochodem ze źródła przychodów jest co do zasady nadwyżka sumy
przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku
podatkowym.
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Przedmiot opodatkowania
art. 10 ust. 1 UPDOF – źródła przychodów:
1. stosunek pracy (umowy o pracę)
2. działalność wykonywana osobiście (umowy zlecenia i o dzieło)
3. pozarolnicza działalność gospodarcza
4. działy specjalne produkcji rolnej
5. najem, dzierżawa i podobne umowy
6. kapitały pieniężne
7. odpłatne zbycie nieruchomości i innych rzeczy
8. inne źródła
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Przedmiot opodatkowania
art. 11 ust. 1, 3, 4 UPDOF

 Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika
w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
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Przedmiot opodatkowania
art. 21 ust. 1 pkt 20 UPDOF
 Wolna od podatku dochodowego jest część przychodów polskich
rezydentów podatkowych przebywających czasowo za granicą
i uzyskujących przychody ze stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za
granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku pracy, w kwocie
odpowiadającej 30 % diety, określonej w przepisach w sprawie wysokości
oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
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Przedmiot opodatkowania
art. 11 ust. 1, 3, 4 UPDOF (brzmienie do 31-12-2010)

 Przychody w walutach obcych co do zasady przelicza się na złote
według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji
podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik,
i mających zastosowanie przy kupnie walut.
 Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, nie jest możliwe
zastosowanie ww. kursu lub bank nie ogłasza kursu walut, stosuje się
kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu.
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Przedmiot opodatkowania
art. 11a UPDOF (brzmienie do 31-12-2010)

 Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wyrażonych
w walutach obcych kwot uprawniających do odliczenia od dochodu,
podstawy obliczenia podatku i obniżenia podatku oraz do podatku
wyrażonego w walutach obcych.
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Przedmiot opodatkowania
art. 11a UPDOF (brzmienie od 01-01-2011)
 Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu
średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania
przychodu.
 Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według
kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski
z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.
 Kwoty odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia
podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza
się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego
dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku.
25 May 2011

31

Przedmiot opodatkowania
art. 22 ust. 1 UPDOF

 Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu
osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła
przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych
w ustawie (w art. 23 UPDOF).
ALE:
Ustawa wprowadza w przypadku niektórych przychodów odrębną
kategorię kosztów – tzw. koszty ryczałtowe.

25 May 2011

32

Przedmiot opodatkowania
art. 22 ust. 2 UPDOF

 Kosztami uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy:
− wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż
1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody
z tytułu jednego stosunku pracy,
− nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy,
w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie
z tytułu więcej niż jednego stosunku pracy.
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Przedmiot opodatkowania
art. 22 ust. 9 UPDOF
 Koszty uzyskania przychodów z tytułu umów o dzieło obejmujących
prawa autorskie:
− czyli z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich
i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych
przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - wynoszą 50%
uzyskanego przychodu
ALE:
koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez
płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
25 May 2011
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Przedmiot opodatkowania
art. 22 ust. 9 UPDOF
 Koszty uzyskania przychodów z tytułu umów zlecenia oraz pozostałych
umów o dzieło nieobejmujących praw autorskich:
− wynoszą 20% uzyskanego przychodu
ALE:
koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez
płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
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Przedmiot opodatkowania
przychód – koszt uzyskania = dochód do opodatkowania

 W większości przypadków przy rozliczaniu dochodów z umów o dzieło
i z umów zlecenia szczegółowe informacje o przychodach, kosztach ich
uzyskania oraz dochodach otrzymamy w informacji PIT-11 (przesyłanej
do końca lutego następnego roku przez płatnika).
 Wyjątek: tzw. „drobne zlecenia” (do 200,00 zł / m-c) rozliczane ryczałtem
w wys. 18% przychodu (bez potrącania kosztów) bezpośrednio przez
płatnika – tych przychodów nie ujmuje się w ogóle w zeznaniu rocznym.
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Przedmiot opodatkowania
art. 41 ust. 1 UPDOF
 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich
jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej (=płatnicy), które dokonują wypłat z tytułu m.in.
umów zlecenia na rzecz polskich rezydentów podatkowych, są
obowiązane pobierać zaliczki na podatek dochodowy, stosując do
dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty
uzyskania przychodów najniższą stawkę podatkową określoną w skali
podatkowej.
rozliczenie znajdziemy w PIT-11
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Przedmiot opodatkowania
art. 63 ust. 1 OP

 Podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych
złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy
pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się
do pełnych złotych.
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Formularz zeznania PIT-36 (16)

25 May 2011
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Poszczególne elementy formularza PIT
 Który urząd skarbowy jest właściwy? (poz. nr 9)

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
9. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

NACZELNIK URZĘDU SAKRBOWEGO WARSZAWA-BIELANY
10. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie zeznania

25 May 2011

2. korekta zeznania

1)
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Poszczególne elementy formularza PIT
 Jak wykazywać dochód i zaliczki (należne/pobrane) – część D.1
D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
D.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Źródła przychodów

Przychód

zł,

a
1. Należności ze stosunku: pracy,
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
2. Emerytury - renty oraz inne krajowe
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy
3. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Koszty
uzyskania
przychodów
gr

zł,

b
45.

Dochód 2)
(b – c)
zł,

gr

c
46.

70 000,00

Strata 2)
(c – b)
gr

zł,

d
47.

1 335,00

50.

Należna
zaliczka,
w tym zaliczka
pobrana przez
płatnika
gr

f

48.

68 665,00

49.

0,00

51.

53.

54.

zł

e

8 500
52.

55.

56.

57.

62.

63.

58.
Poz.58 wypełniają podatnicy, którzy
zaznaczyli kwadrat w poz.41.
4. Działy specjalne produkcji rolnej

60.

61.

5. Działalność wykonywana osobiście,
o której mowa w art.13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
6. Najem lub dzierżawa

64.

69.

70.

71.

72.

73.

7. Prawa autorskie i inne prawa,
o których mowa w art.18 ustawy

74.

75.

76.

77.

78.

8. Inne źródła, niewymienione
w wierszach od 1 do 7
(w tym emerytury - renty z zagranicy)

79.

80.

81.

82.

83.

85.

86.

9. RAZEM

3)

Suma kwot z wierszy od 1 do 8.
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65.

30 000,00

66.

1 335,00

4 379,69
84.

104 379,69

67.

28 665,00

4 379,69
2 670,00

68.

0,00

2 400

0,00

788
87.

101 709,69

11 688
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Poszczególne elementy formularza PIT
 Składki na ubezpieczenia społeczne: polskie i zagraniczne
(poz. nr 139 i 141)
E. ODLICZENIE DOCHODU ZWOLNIONEGO, STRAT I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Suma odliczeń podatnika nie może przekroczyć dochodu z poz.86 i 131, suma odliczeń małżonka nie może przekroczyć dochodu z poz.129 i 132.
Dochód zwolniony od podatku - na podstawie art.21 ust.1 pkt 63a ustawy

135.

136.

Straty z lat ubiegłych (wymienić źródła):

137.

138.

Składki na ubezpieczenia społeczne

139.

140.

Odliczenie podatnika nie może przekroczyć sumy kwot z poz.86 i 131 pomniejszonej o kwoty z poz.135 i
137.
Odliczenie małżonka nie może przekroczyć sumy kwot z poz.129 i 132 pomniejszonej o kwoty z poz.136 i
138.
w tym zagraniczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2a ustawy

Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenia społeczne
Od sumy kwot z poz.86 i 131 należy odjąć sumę kwot z poz.135, 137 i 139 (podatnik).
Od sumy kwot z poz.129 i 132 należy odjąć sumę kwot z poz.136, 138 i 140 (małżonek).
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zł,

gr

15 949,09
141.

142.

143.

144.

85 760,60
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Poszczególne elementy formularza PIT
 Dochody zagraniczne, zwolnione z podatku w Polsce – w celu rozliczenia
progresji (poz. 168)

H. OBLICZENIE PODATKU

25 May 2011

zł,

Dochód do opodatkowania
Od sumy kwot z poz.143 i 144 należy odjąć kwoty z poz.145, 146, 147, 148, 149, 151, 153 i 154
oraz dodać sumę kwot z poz.157 i 158.
Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku
do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)

167.

Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1, należy wpisać kwotę z poz.167, w pozostałych przypadkach
należy wpisać połowę kwoty z poz.167.

170.

gr

85 138,60
168.

169.

42 569 zł
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Poszczególne elementy formularza PIT
 Składki na ubezpieczenia zdrowotne: polskie i zagraniczne
(poz. nr 176 i 178)
I. ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku wykazanej w poz.175.

zł,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

176.

Suma kwot z poz.176 i 177 nie może przekroczyć kwoty z poz.175.
w tym zagraniczne, o których mowa w art.27b ust.1 pkt 2 ustawy

178.

Odliczenia od podatku – wykazane w części C załącznika PIT/O

180.

Suma odliczanych kwot nie może przekroczyć podatku z poz.175 pomniejszonego o kwoty z poz.176 i 177.
Odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych – wykazane w części C.2. załącznika PIT/D
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w roku podatkowym. Jeżeli kwota z poz.182 jest większa od
kwoty z poz.175 pomniejszonej o kwoty z poz.176,177, 180 i 181, należy wpisać kwotę z poz.175
pomniejszoną o kwoty z poz.176,177,180 i 181; w przeciwnym wypadku wpisać kwotę z poz.182.
Ulgi mieszkaniowe do odliczenia w latach następnych

gr

177.

15 598,42
179.

181.

2 224,08
182.
183.

184.

Od kwoty z poz.182 należy odjąć kwotę z poz.183.

25 May 2011
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Poszczególne elementy formularza PIT

 Odliczenia od dochodu – PIT/O
 Wypełnienie PIT/ZG (załącznik do PIT-36)
 Konieczny NIP-3? (tak, np. gdy nadadzą nam NIP w innym kraju)

25 May 2011

45

Co zrobić gdy składamy PIT po terminie?
Co zrobić gdy nie wykazaliśmy wszystkich
dochodów?

25 May 2011

46

Złożenie po terminie / korekta PIT
 Wymiana informacji pomiędzy krajami UE / spoza UE
 Dochód z nieujawnionych źródeł – odsetki (obecnie 12,5% p.a.)
 Dochód z nieujawnionych źródeł – sankcyjna stawka 75%
 Uzasadnienie korekty zeznania
Przepisy Kodeksu karnego skarbowego:
 Przed czym chroni tzw. wniosek o zaniechanie ukarania sprawcy (czynny
żal)?

25 May 2011
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Case study

25 May 2011
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Case study
Paweł Kowalski (NIP: 777-666-55-44) pochodzi z Wolsztyna, gdzie nadal
mieszkają jego rodzice i gdzie ciągle ma u nich swój pokój. Dwa lata temu
Paweł odziedziczył po babci część domu – również w Wolsztynie. Obecnie
Paweł studiuje w Poznaniu, gdzie wynajmuje kawalerkę na osiedlu Stefana
Batorego.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

7 7 7

PIT-36

6 6 6

5 5

2. Numer Identyfikacji Podatkowej małżonka

3. Nr dokumentu

4. Status

4 4

Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną
w urzędach. Pola oznaczone kolorem zielonym wypełniają wyłącznie podatnicy, którzy uzyskiwali przychody
z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI
OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
W ROKU PODATKOWYM 5. Rok
2 0 1 0

Formularz przeznaczony jest dla podatników, do których ma zastosowanie art.45 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz.307 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", a osiągnięte przez nich dochody (poniesione straty)
oraz dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37.

25 May 2011
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Case study
 ma swój pokój u rodziców w Wolsztynie – zamiar stałego pobytu?
 odziedziczył po babci część domu – nieruchomość w Polsce
 studiuje w Poznaniu – zamiar stałego pobytu?
 od 8 marca do 30 września 2010 r. przebywał w Niemczech – 206 dni

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
9. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WOLSZTYNIE
10. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. złożenie zeznania

25 May 2011

2. korekta zeznania

1)
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Case study
Paweł od 8 marca do 30 września 2010 r. przebywał na stypendium
w Niemczech. W tym czasie od 1 lipca do 30 września 2010 roku pracował
w winnicy, niedaleko Mainz w Niemczech. Zatrudnił go na umowę o pracę
niemiecki właściciel winnicy. Umowa przewidywała comiesięczne wypłaty
wynagrodzenia w wys. 1 500 euro brutto – w gotówce, za pokwitowaniem.
Ponadto Paweł pracował dorywczo w Polsce na umowę zlecenie.
 przychód ze stosunku pracy (uzyskany w Niemczech)
 przychód z działalności wykonywanej osobiście (uzyskany w Polsce)
 wypłaty w gotówce (=nie korzystał z usług banku)
 brutto = wypłata netto + niemiecki podatek dochodowy
 składek na ubezpieczenia społeczne nie pobrano
25 May 2011
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Case study
Niemiecki pracodawca Pawła odprowadził za niego do niemieckiego
urzędu skarbowego ryczałtowy podatek dochodowy wg stawki 20%.
W związku z tym rozliczeniem Pawłowi nadano niemiecki numer NIP:
456/888/9999 oraz przysłano na adres w Wolsztynie rozliczenie podatku
(Lohnsteuerkarte).
Paweł musi złożyć zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3!
Paweł powinien zachować (dla celów dowodowych) wszystkie
pokwitowania wypłat (=daty wypłat) oraz niemiecką kartę
wynagrodzenia (Lohnsteuerkarte)

25 May 2011
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Case study
Wypłaty wynagrodzenia za pracę w winnicy Paweł otrzymał:
1. 30-07-2010 (średni kurs NBP z 29-07-2010: 3,9993 zł)
2. 31-08-2010 (średni kurs NBP z 30-08-2010: 3,9755 zł)
3. 30-09-2010 (średni kurs NBP z 29-09-2010: 3,9710 zł)
Całość wypłat zaoszczędził i wpłacił po powrocie do Polski na konto
w banku (4-10-2010, kurs kupna: 3,7857 zł).  bez znaczenia

 przeliczenie: kursy średnie NBP:
 1500 3,9993 = 5998,95 PLN
 1500 3,9755 = 5963,25 PLN
 1500 3,9710 = 5956,50 PLN  łącznie = 17918,70 PLN (przychód)
25 May 2011
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Case study
Z tytułu pracy na umowę zlecenie (w księgarni) Paweł osiągnął:
1. w czerwcu 2010 r. wynagrodzenie brutto w wys. 150 zł,
2. w listopadzie 2010 r. wynagrodzenie brutto w wys. 2 700 zł,
3. w grudniu 2010 r. wynagrodzenie brutto w wys. 3 540 zł.
Zleceniodawca dostarczył Pawłowi w lutym 2011 r. PIT-11 obejmujący
wyłącznie wypłaty z listopada i grudnia 2010 r.

 czerwiec – opodatkowanie ryczałtowe (nie wykazujemy w PIT-36)
 dochód z listopada: 2700 – (20% 2700) = 2160 PLN (KUP: 540 PLN)
 dochód z grudnia: 3540 – (20% 3540) = 2832 PLN (KUP: 708 PLN)
 zaliczki: 2160 18% = 389 PLN oraz 2832 18% = 510 PLN
25 May 2011
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Case study
D. DOCHODY / STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW
D.1. DOCHODY I STRATY PODATNIKA
Źródła przychodów

Przychód

zł,

a
1. Należności ze stosunku: pracy,
służbowego, spółdzielczego i z pracy
nakładczej, a także zasiłki pieniężne
z ubezpieczenia społecznego
wypłacone przez zakład pracy
2. Emerytury - renty oraz inne krajowe
świadczenia, o których mowa w art.34
ust.7 ustawy
3. Pozarolnicza działalność gospodarcza

Koszty
uzyskania
przychodów
gr

zł,

b
45.

Dochód 2)
(b – c)
zł,

gr

c
46.

Strata 2)
(c – b)
gr

zł,

d
47.

50.

Należna
zaliczka,
w tym zaliczka
pobrana przez
płatnika
gr

f

48.

49.

51.

53.

54.

zł

e

52.

55.

56.

57.

62.

63.

58.
Poz.58 wypełniają podatnicy, którzy
zaznaczyli kwadrat w poz.41.
4. Działy specjalne produkcji rolnej

60.

61.

5. Działalność wykonywana osobiście,
o której mowa w art.13 ustawy
(w tym umowy o dzieło i zlecenia)
6. Najem lub dzierżawa

64.

69.

70.

71.

72.

73.

7. Prawa autorskie i inne prawa,
o których mowa w art.18 ustawy

74.

75.

76.

77.

78.

8. Inne źródła, niewymienione
w wierszach od 1 do 7
(w tym emerytury - renty z zagranicy)

79.

80.

81.

82.

83.

9. RAZEM

3)

Suma kwot z wierszy od 1 do 8.

25 May 2011

59.

65.

6 240,00

84.

66.

1 248,00

85.

6 240,00

67.

4 992,00

86.

1 248,00

68.

0,00

899

87.

4 992,00

899
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Case study
Niemieckie stypendium Pawła w całości korzysta ze zwolnienia
z opodatkowania podatkiem dochodowym.  bez znaczenia
Dieta w podróży służbowej na terytorium RFN: 42,00 EUR
przychód uzyskany w Niemczech pomniejszamy o 30% wartości diety
za
dzień pobytu w podróży służbowej w Niemczech
(określonej stosownym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej) – za każdy dzień pozostawania w stosunku pracy w
Niemczech:
17918,70 PLN – (31 30% 42,00 EUR 3,9993)
–
(31

30%

42,00 EUR

3,9755)
–

(30

30%

25 May 2011

42,00 EUR

3,9710)
=56

Case study
H. OBLICZENIE PODATKU

zł,

Dochód do opodatkowania
Od sumy kwot z poz.143 i 144 należy odjąć kwoty z poz.145, 146, 147, 148, 149, 151, 153 i 154
oraz dodać sumę kwot z poz.157 i 158.
Dochody osiągnięte za granicą, o które zwiększona jest podstawa obliczenia podatku
do ustalenia stopy procentowej (przeliczone na złote)

167.

Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 1, należy wpisać kwotę z poz.167, w pozostałych przypadkach
należy wpisać połowę kwoty z poz.167.

170.

gr

4 992,00
168.

169.

12 968,95
4 992 zł

 stopa procentowa: 14,90%
 tę stopę stosujemy do opodatkowania wyłącznie kwoty 4992,00 PLN:
małżonek

podatnik
zł,
Obliczony podatek - zgodnie z art.27 ust.1-8 ustawy (w przypadku uzyskania dochodów
wymienionych w poz.168 i 169 należy obliczyć podatek z zastosowaniem stopy procentowej)

25 May 2011

gr

zł,

gr

171.

Jeżeli w poz.6 zaznaczono kwadrat nr 2, 3 albo 4, tak obliczony podatek należy pomnożyć przez
dwa; jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Doliczenia do podatku

172.

Podatek zapłacony za granicą - zgodnie z art.27 ust.9 i 9a ustawy (przeliczony na złote)

173.

Podatek
Do kwoty z poz.171 należy dodać kwotę z poz.172 i odjąć sumę kwot z poz.173 i 174.
Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

175.

743,81

174.

743,81

57

Dziękuję za uwagę

25 May 2011
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Jak oswoić PIT-a,
żeby nie ugryzł po latach
Przemysław Powierza
KZWS Spółka Doradztwa Podatkowego S.A.

