ZEZNANIA ROCZNE ZA ROK 2010
Podatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązują następujące wzory
zeznań podatkowych oznaczone symbolami:
PIT-36 (kolor zielony)
Składają podatnicy uzyskujący przychody (dochody) opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu
skali podatkowej, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów :
1) prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą.
2) prowadzili działy specjalne produkcji rolnej.
3) uzyskali dochody:
- z najmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze,
- od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy,
- ze źródeł przychodów położonych za granicą (np. renta, emerytura lub stosunek pracy),
- z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 2007
roku do 31 grudnia 2008 roku,
- z innych źródeł, od których ani płatnik ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku
odprowadzać zaliczek na zasadach ogólnych.
4) Zobowiązani są doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).

PIT-36L (kolor żółty)
Składają podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane przy zastosowaniu liniowej 19% stawki podatku,
zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji, gdy podatnik uzyskujący
dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane 19%
„stawką liniową” zbył odpłatnie nieruchomość nabytą w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia
2008 roku, zobligowany jest do wykazania w „części J – poz. 60” zeznania PIT-36L podatku dochodowego z
odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych.

PIT-37 (kolor brązowy)
Składają podatnicy, którzy w roku podatkowym wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze
źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opodatkowane na zasadach ogólnych.

PIT-38 (kolor niebieski)
Składają podatnicy, którzy uzyskali dochody lub ponieśli straty z odpłatnego zbycia:
1) papierów wartościowych, w tym pożyczonych (sprzedaż krótka),
2) pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
3) udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
4) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach
w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
5) nieruchomości i praw majątkowych nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.

PIT-39 (kolor szary)
Zeznanie składają podatnicy, którzy w 2010 roku uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw
majątkowych nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W zależności od rodzaju osiąganych dochodów lub formy opodatkowania, podatnik sam
decyduje, na jakim formularzu (PIT-36, PIT-36L, PIT-38) wykazuje podatek z odpłatnego
zbycia nieruchomości, nabytych w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Podatku tego nie można wykazać na formularzu PIT-37. Wybór jednego z w/w formularzy nie
dotyczy podatników, którzy zobowiązani są do złożenia zeznania PIT-39.
Podatnicy osiągający w 2010 roku dochody za granicą do składanego zeznania PIT-36, PIT36L, PIT-38 obowiązani są dołączyć informację o wysokości uzyskanych dochodów z zagranicy
i zapłaconym podatku na formularzu PIT-ZG.

Zeznania roczne w podatku dochodowym i zwrot nadpłat
Termin złożenia zeznania i wpłat podatku wynikającego z rozliczenia za 2010 rok upływa dnia 2 maja 2011 roku
( z wyjątkiem PIT-28, gdzie termin upłynął w dniu 31 stycznia 2011 roku).
Zeznania można składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Skarbowego , wysłać za pośrednictwem poczty lub
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności potwierdzania ich kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
(www.e-deklaracje.gov.pl).
Zwrot nadpłaty w podatku dochodowym wynikający ze złożonego zeznania dokonywany będzie w terminie 3
miesięcy od daty jego złożenia, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia zeznania i aktualnych danych
adresowych i osobowych.
Formy przekazu nadpłaty:
1. w gotówce tj.:
- przekazem pocztowym, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu (opłata pocztowa-porto),
- wypłaty z kasy mieszczącej się w siedzibie Urzędu, jeżeli podatnik zadeklaruje chęć odbioru nadpłaty w
tej formie wypełniając informację o sposobie dokonania wypłaty gotówki wpisując w niej również numer
telefonu kontaktowego (w załączeniu wzór informacji).
2. na rachunek bankowy podatnika, jeżeli w zgłoszeniu identyfikacyjnym (aktualizacyjnym) NIP-3 (NIP-1)
wskazano go do zwrotu nadpłaty.
Zwrot nadpłaty w kasie dokonywany jest po uprzednim powiadomieniu telefonicznym na wskazany numer
telefoniczny.
Natomiast nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym, tj. 8,80zł. podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za
zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a Ordynacji podatkowej, oraz
bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,
chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot. Zwrot może być dokonany wyłącznie w kasie Urzędu, jeżeli podatnik
zadeklaruje chęć odbioru nadpłaty w tej formie.

Wpłaty podatku dochodowego wynikającego z zeznań rocznych.
Numer rachunku bankowego Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu, na który należy dokonywać wpłat podatku
dochodowego od osób fizycznych z zeznań rocznych:

97 1010 1078 0089 8922 2300 0000 NBP O/O Bydgoszcz
(prosimy dopisać rodzaj złożonego zeznania np. PIT-36, PIT-37)

PIT PRZEZ INTERNET
Wysyłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania
rocznego. Szczegóły dotyczące rozliczenia w tej formie podatku dochodowego za 2010 rok opublikowało
Ministerstwo Finansów na stronie www.mf.gov.pl w dziale Podatki.
W formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można składać następujące deklaracje
podatkowe:
– za rok 2010 - PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A, oraz wniosek PIT-16
(dotyczący opodatkowania w formie karty podatkowej) w 2011 roku.
Aby skorzystać z tej formy rozliczenia należy:
– przygotować następujące dane: NIP, imię i nazwisko, PESEL, datę urodzenia, kwotę przychodu wykazaną
w zeznaniu rocznym za 2009 rok, które stanowią dane zapewniające autentyczność deklaracji,
– wejść na stronę www.e-deklaracje.gov.pl i z zakładki Do pobrania pobrać aplikację e-Deklaracje lub z
zakładki Formularze pobrać właściwy formularz,
– wypełnić formularz zeznania oraz odpowiednie załączniki,
– podpisać druk, wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2009 rok,
– wysłać dokument,
– pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem potwierdzania złożenia
zeznania w urzędzie skarbowym.
Zeznania roczne PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczna bez podpisu kwalifikowanego składane:
– indywidualnie,
– wspólnie z małżonkiem,
– w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.
Ponadto należy dodać, iż w 2011 możliwe jest złożenie zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) PIT-37, PIT-36 za rok 2010 wspólnie z małżonkiem, bez wymogu złożenia przez drugiego z
małżonków pełnomocnictwa (UPL-1).
Nowością w rozliczeniach elektronicznych i udogodnieniem dla podatnika za 2010 rok jest możliwość złożenia
korekty deklaracji przez internet. Poprzednio korekty można było składać wyłącznie w formie papierowej.
Dodatkowo w 2011 roku bez podpisu kwalifikowanego można złożyć korekty deklaracji:
– za 2008r.: PIT-37,
– za 2009r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,
– za 2010r.: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A

INFORMACJA URZĘDU SKARBOWEGO W INOWROCŁAWIU
Informacji w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za 2010 rok są udzielane przez pracowników Urzędu
Skarbowego w Inowrocławiu na sali obsługi bezpośredniej (tel. 52-56-72-344) oraz pod poniżej podanymi
numerami telefonu:
L.p.

Nr pokoju i telefonu

Dzień dyżuru

1.

p.8

tel. 52-56-72-372

poniedziałek

2.

p.9

tel. 52-56-72-384

wtorek

3.

p.10

tel. 52-56-72-385

środa

4

p.23
p.27
p.20
p.19

tel. 52-56-72-325
tel. 52-56-72-321
tel. 52-56-72-327
tel. 52-56-72-328

czwartek

5

piątek

W indywidualnych sprawach podatnicy mogą pozyskać informacje w

KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA (KIP)
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami telefonów:

0 801 055 055 (z telefonu stacjonarnego)
22 330 03 30 (z telefonu komórkowego)

