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Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2009 r.
9% podstawy wymiaru, a jednoczeœnie mo¿na j¹
odliczaæ od podatku dochodowego tylko do wysokoœci
7,75% podstawy wymiaru. Oznacza to, i¿ zap³acimy 
z w³asnego dochodu 1,25% sk³adki, bez mo¿liwoœci
odliczenia od dochodu.

Obowi¹zek podatkowy

Obowi¹zkiem ka¿dego podatnika jest rozliczenie siê 
z urzêdem skarbowym. Je¿eli posiadamy dochody tylko
z jednego Ÿród³a, nie dokonujemy odliczeñ, nie opo-
datkowujemy siê wspólnie z ma³¿onkiem, rozliczenia
dokona za nas p³atnik (pracodawca, ZUS). W innych
przypadkach rozliczamy siê samodzielnie. 

P³atnicy podatku (pracodawcy, ZUS) s¹ obowi¹zani, 
w terminie do koñca lutego, po up³ywie roku podatko-
wego, sporz¹dziæ i przekazaæ informacjê o uzyskanych
przez podatnika w ci¹gu roku dochodach oraz o po-
branych zaliczkach na podatek dochodowy (tzw. PIT-11).
Na tej podstawie podatnik sumuje poszczególne
dochody i zap³acone podatki i wpisuje je do zezna-
nia podatkowego, ewentualnie stosuj¹c odliczenia
i ulgi. Wype³niamy wtedy zeznanie podatkowe, tzw. PIT.
Druki zeznañ podatkowych mo¿na pobraæ bezpoœrednio
z urzêdu skarbowego lub ze stron internetowych, np.
http://www.mf.gov.pl (wchodzimy w „Podatki”, a nastêp-
nie w „Formularze podatkowe”).

W przypadku podatników uzyskuj¹cych dochód z emery-
tur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, œwiad-

Podstawa prawna:

Õ ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.
176 z póŸn. zm.)

Informacje odnosz¹ siê do stanu prawnego i kwot
obowi¹zuj¹cych przy rozliczaniu podatku dochodowego
za 2009 r.

Podane w broszurze informacje okreœlaj¹ ogól-
ne, najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce rozliczeñ
podatkowych. W ka¿dej bardziej skompliko-
wanej sytuacji, kiedy nie jesteœmy do koñca
pewni, czy mo¿emy, np. skorzystaæ z okreœlonego
odliczenia, lepiej to wyjaœniæ, zwracaj¹c siê po
poradê, wyjaœnienie do urzêdu skarbowego.

Zmiany w 2009 r. 

W zakresie podatków za 2009 r. w stosunku do roku
ubieg³ego nast¹pi³y pewne zmiany. 

Przede wszystkim zmieni³y siê progi podatkowe.
Obecnie mamy dwie stawki podatku – 18 i 32%.
Poprzednie dwa przedzia³y podatkowe stanowi¹ teraz
jeden opodatkowany stawk¹ 18% – dotyczy to docho-
dów do kwoty 85.528 z³. Dochody stanowi¹ce nadwy¿kê
ponad tê kwotê opodatkowane s¹ stawk¹ 32%. Kwota
wolna od podatku wynosi 556,02 z³. Nie zmieni³y siê
koszty uzyskania przychodów. 

W zwi¹zku z nowymi stawkami podatku, w tym objê-
ciem I przedzia³em podatkowym dochodów do 85.528
z³, wspólne rozliczanie siê ma³¿onków i rodziców sa-
motnie wychowuj¹cych dzieci sta³o siê rozwi¹zaniem
dla tych osób, które maj¹ wysokie dochody (jedno z ma³-
¿onków), a wiêc powy¿ej kwoty 85.528 z³. Nie oznacza
to jednak, ¿e ci o ni¿szych dochodach strac¹. Co praw-
da nie skorzystaj¹ z tego rozwi¹zania, ale i tak zap³ac¹
ni¿szy podatek – 18%; ni¿szy bo ich dochody mieszcz¹
siê w dotychczasowych – I i II przedziale podatkowym.

Wstêp
Skorygowano przepisy dotycz¹ce ulgi na dzieci. 

Wykaz organizacji po¿ytku publicznego, na rzecz
których mo¿emy przekazywaæ 1% podatku udostêpnia
na stronie internetowej BIP Minister Pracy i Polityki
Spo³ecznej. Nie bêdzie ju¿ konieczna publikacja
wykazu w Monitorze Polskim.

Zasady i kwoty odliczeñ w ramach tzw. ulgi reha-
bilitacyjnej dla osób niepe³nosprawnych nie ule-
g³y zmianie.
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czeñ przedemerytalnych i zasi³ków przedemerytalnych
oraz œwiadczeñ pieniê¿nych dla cywilnych ofiar wojny, 
a jednoczeœnie nie osi¹gaj¹cych innych dochodów, niesto-
suj¹cych odliczeñ i ulg, nierozliczaj¹cych siê wspólnie 
z ma³¿onkiem (tak¿e nie stosuj¹cych wspólnego rozli-
czenia – samotnie wychowuj¹cych dziecko), przekazany
do koñca lutego podatnikowi i urzêdowi skarbowemu
dokument „Informacja o dochodach oraz o pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy” uznaje siê jako za-
wieraj¹cy obliczenie podatku nale¿nego. Podlega to 
oczywiœcie kontroli urzêdu skarbowego. Oznacza to, 
i¿ podatnik nie musi wype³niaæ odrêbnego PIT przed
koñcem kwietnia.

Dochód
w ci¹gu roku

Podatek do
zap³acenia, jeœli
ma³¿onkowie
rozliczaj¹ siê od-
dzielnie

Roczny dochód na
jednego ma³¿onka,
przy wspólnym
rozliczaniu siê z
podatku dochodowego

¯ona 24 tys. z³ 18% 24 tys. + 96 tys. = 120
tys. z³
120 tys. z³ : 2 = 60 tys.
z³M¹¿ 96 tys. z³ 32%

Wspólne rozliczenie siê ma³¿onków
Jak wspomniano na wstêpie, w zwi¹zku z nowymi
stawkami podatku, wspólne rozliczanie siê ma³¿onków 
i rodziców samotnie wychowuj¹cych dzieci sta³o siê
rozwi¹zaniem dla tych osób, które maj¹ wysokie dochody
(jedno z ma³¿onków), a wiêc powy¿ej kwoty 85.528 z³. Nie
oznacza to jednak, ¿e ci o ni¿szych dochodach strac¹. Co
prawda nie skorzystaj¹ z tego rozwi¹zania, ale i tak
zap³ac¹ ni¿szy podatek – 18%; ni¿szy bo ich dochody
mieszcz¹ siê w dotychczasowych – I i II przedziale
podatkowym.

Kiedy warto, ¿eby ma³¿onkowie rozliczyli siê wspólnie?
Na przyk³ad, jedno z nich zarabia ma³o lub wcale, 
a drugie osi¹ga wysokie dochody (powy¿ej 85.528 z³).
Jeœli dochody ma³¿onków mieszcz¹ siê w tym samym
przedziale podatkowym, wtedy nie ma to sensu.

Dlaczego? Wspólne rozliczenie polega na dodaniu
dochodów ma³¿onków i podzieleniu tej sumy przez 2.
Nastêpnie podatek naliczany jest w podwójnej
wysokoœci od ustalonych w ten sposób dochodów.

Rozliczenie wspólne

Przy wspólnym rozliczeniu siê dochód na jednego ma³-
¿onka wyniesie 60 tys. z³. Ta kwota mieœci siê w I prze-
dziale podatkowym, czyli obowi¹zuj¹ca dla nich stawka
podatkowa to 18% (II przedzia³ zaczyna siê powy¿ej
kwoty 85.528 z³).

Mo¿liwoœæ wspólnego opodatkowania dotyczy tak¿e
wdów/ wdowców, tzn. sytuacji kiedy w trakcie roku podat-
kowego lub w roku nastêpnym, ale przed z³o¿eniem zez-
nania podatkowego, jedno z ma³¿onków zmar³o; wtedy
drugie nadal mo¿e skorzystaæ ze wspólnego rozliczenia.

Rozliczanie siê osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci
Osoby samotnie wychowuj¹ce w danym roku po-
datkowym:
Õ dzieci ma³oletnie,
Õ dzieci, bez wzglêdu na ich wiek, które zgodnie 

z odrêbnymi przepisami otrzymywa³y zasi³ek lub
dodatek pielêgnacyjny albo rentê socjaln¹ (a wiêc
dzieci niepe³nosprawne),

Õ dzieci do ukoñczenia 25 lat ucz¹ce siê w szko³ach
(przez co rozumie siê równie¿ szko³y wy¿sze), jeœli
dzieci te nie uzyska³y w roku podatkowym do-
chodów (z pewnymi wyj¹tkami),

mog¹ skorzystaæ z podobnych zasad (jak przy wspól-
nym rozliczaniu siê ma³¿onków).

Podatek liczymy w podwójnej wysokoœci od po³owy
dochodów takich podatników. Tu podobnie jak w po-
danym wy¿ej przyk³adzie (dotycz¹cym ma³¿onków), czyli
przy zarobkach 96 tys. z³ rocznie, podatnik musia³by
zap³aciæ 32% podatku. Jeœli jednak skorzysta z ww.
mo¿liwoœci, to wówczas zap³aci 18% podatku (w pod-

Przyk³ad:
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Podatek p³acimy od dochodu, który osi¹gnêliœmy 
w danym roku.
Dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu

1. Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe sumujemy wszyst-
kie przychody podlegaj¹ce opodatkowaniu,
czyli m.in. œrodki z:
Õ pracy na etacie (lub czêœci etatu),
Õ umowy zlecenia, umowy o dzie³o,
Õ renty, emerytury,
Õ najmu, dzier¿awy,
Õ dzia³alnoœci gospodarczej wykonywanej na w³as-

ny rachunek,

Obliczanie dochodu

Õ innych Ÿróde³, nawet tych niewymienionych w usta-
wie.

Na odrêbnych zasadach opodatkowane s¹ spadki i da-
rowizny.

UWAGA: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e istniej¹ te¿ kwoty, które
nie s¹ opodatkowane (listê tych tzw. zwolnieñ przed-
miotowych podajemy w kolejnym rozdziale). Oznacza
to, i¿ kwoty te s¹ wolne od podatku i nie dodajemy ich
do kwoty przychodów.

2. Od obliczonej kwoty przychodu odejmujemy tzw.
koszty uzyskania przychodu. W 2009 r. s¹ to
nastêpuj¹ce kwoty:

Zrycza³towane koszty uzyskania:

è dla pracuj¹cych na jednym etacie: 
Õ miesiêcznie – 111,25 z³,
Õ za ca³y rok – 1335 z³,

è dla wieloetatowców – maksymalnie 2002,05 z³
rocznie.

Koszty uzyskania dla osób pracuj¹cych poza miejscem
sta³ego lub czasowego zamieszkania, nieotrzymuj¹cych
roz³¹kowego:

è dla pracuj¹cych na jednym etacie:
Õ miesiêcznie – 139,06 z³,
Õ za ca³y rok – 1668,72 z³,

è dla wieloetatowców – maksymalnie 2502,56 z³ rocznie.

W celu podwy¿szenia kosztów uzyskania przychodów 
z tytu³u wykonywania pracy poza miejscem sta³ego lub
czasowego zamieszkania, pracownik powinien z³o¿yæ
pracodawcy odpowiednie oœwiadczenie. 

Je¿eli roczne koszty uzyskania przychodów, okreœlone
powy¿ej, s¹ ni¿sze od wydatków na dojazd do zak³adu
pracy autobusem, kolej¹ lub œrodkami komunikacji
miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te
mog¹ byæ przyjête w wysokoœci wydatków faktycznie
poniesionych (konieczne s¹ imienne bilety okresowe).

Wy¿ej okreœlone koszty przyjmuje siê w przypadku
zatrudnienia. Inaczej bêdzie np. dla umowy zlecenia
(20% kwoty przychodu). 

UWAGA: Takie rozliczenie jest mo¿liwe tak¿e wówczas,
gdy rodzic samotnie opiekowa³ siê dzieckiem tylko przez
czêœæ roku. Przyk³adowo: kobieta urodzi³a dziecko we
wrzeœniu 2009 r. i wychowuje je samotnie – mo¿e
rozliczyæ podatek wspólnie z dzieckiem za ca³y 2009 r.

wójnej wysokoœci), poniewa¿ po³owa jego dochodów to 48
tys. z³, a wiêc mieœci siê w I przedziale podatkowym.

Definicja
Za osobê samotnie wychowuj¹c¹ dzieci uwa¿a siê jed-
nego z rodziców albo opiekuna prawnego, je¿eli osoba ta
jest pann¹, kawalerem, wdow¹, wdowcem, rozwódk¹,
rozwodnikiem albo osob¹, w stosunku do której orze-
czono separacjê (...). Za osobê samotnie wychowuj¹c¹
dzieci uwa¿a siê równie¿ osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku
ma³¿eñskim, je¿eli ma³¿onek zosta³ pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karê pozbawienia wolnoœci. 

O przywilejach dla podatników, którzy maj¹ dzieci
piszemy te¿ w rozdziale „Jak oblicza siê podatek”
(Ulga na dzieci).

Je¿eli podatnik z³o¿y p³atnikowi oœwiadczenie o zamia-
rze wspólnego opodatkowania w danym roku podat-
kowym z ma³¿onkiem, b¹dŸ na zasadach przys³ugu-
j¹cych osobom samotnie wychowuj¹cym dzieci, jego za-
liczki na podatek bêd¹ odpowiednio zmniejszone.
Uniknie w ten sposób nadp³aty podatku.
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Lista zwolnieñ przedmiotowych (wybrane przyk³ady):
1) renty inwalidów wojennych i wojskowych,
2) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów

prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na pod-
stawie innych ustaw (np. odszkodowania za uszko-
dzenie cia³a poniesione w wyniku wypadku samo-
chodowego, za wypadek przy pracy, renty odszkodo-
wawcze z PZU),

3) kwoty otrzymane z tytu³u ubezpieczeñ maj¹tkowych
i osobowych (jeœli ubezpieczyliœmy siê sami lub ubez-
pieczyliœmy mieszkanie, samochód, np. odszkodowa-
nia z tytu³u ubezpieczenia auto casco albo od na-
stêpstw nieszczêœliwych wypadków),

4) œwiadczenia rodzinne otrzymane na podstawie
przepisów o œwiadczeniach rodzinnych (czyli:
zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³ku ro-
dzinnego, œwiadczenia opiekuñcze: zasi³ek pie-
lêgnacyjny i œwiadczenie pielêgnacyjne, jedno-
razowa zapomoga z tytu³u urodzenia siê dziec-
ka, tak¿e taka zapomoga wyp³acana przez gmi-
nê), dodatki rodzinne i pielêgnacyjne, œwiad-
czenia pieniê¿ne wyp³acane w przypadku bez-
skutecznoœci egzekucji alimentów oraz zasi³ki
porodowe,

5) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych
zdarzeñ losowych, klêsk ¿ywio³owych, d³ugotrwa³ej
choroby lub œmierci – do wysokoœci nieprzekracza-
j¹cej w roku podatkowym 2280 z³,

6) œwiadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniê¿ne
wyp³acane zamiast tych œwiadczeñ otrzymywane
przez emerytów i rencistów od by³ych pracodawców
oraz od zwi¹zków zawodowych – do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 2280 z³,

7) dodatki mieszkaniowe i rycza³ty na zakup
opa³u, przyznane na podstawie przepisów o do-
datkach mieszkaniowych,

8) diety i pozosta³e nale¿noœci z tytu³u krajowych 
i zagranicznych podró¿y s³u¿bowych,

9) rycza³t miesiêczny (zwrot kosztów poniesionych
przez pracownika z tytu³u u¿ywania w³asnego
samochodu dla potrzeb zak³adu pracy, w jazdach
lokalnych), je¿eli obowi¹zek ponoszenia tych
kosztów przez zak³ad pracy lub mo¿liwoœæ zwrotu
wynika wprost z przepisów innych ustaw, 

10) wartoœæ rzeczowych œwiadczeñ otrzymanych przez
pracownika, sfinansowanych w ca³oœci ze œrodków
zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych lub
funduszy zwi¹zków zawodowych – do wysokoœci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty 
380 z³. Rzeczowymi œwiadczeniami nie s¹: bony,
talony i inne znaki, uprawniaj¹ce do ich wymiany
na towary lub us³ugi, 

11) rycza³t energetyczny dla kombatantów, 
12) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie

ustawy z dn. 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 42, poz. 371 z poŸn. zm.),

13) œwiadczenia z pomocy spo³ecznej (np. zasi³ki
sta³e, okresowe, celowe, wartoœæ pochodz¹cych z po-
mocy spo³ecznej œwiadczeñ rzeczowych, otrzy-
manych posi³ków, odzie¿y, opa³u itp.),

14) dop³aty do: wypoczynku zorganizowanego przez
podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ w tym zakresie,
w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, 
w tym równie¿ po³¹czonego z nauk¹, pobytu na
leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-
-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i lecz-
niczo-opiekuñczych, oraz przejazdów zwi¹zanych
z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci
i m³odzie¿y do lat 18:
Õ z funduszu socjalnego, zak³adowego funduszu

œwiadczeñ socjalnych oraz zgodnie z odrêbnymi
przepisami – niezale¿nie od ich wysokoœci,

Õ z innych Ÿróde³ do wysokoœci nieprzekraczaj¹cej
w roku podatkowym kwoty 760 z³,

15) œwiadczenia otrzymywane na:
Õ rehabilitacjê zawodow¹, spo³eczn¹ i leczni-

cz¹ osób niepe³nosprawnych z Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³no-

Jakie kwoty s¹ zwolnione od podatku
dochodowego

W przypadku rent i emerytur nie przyjmuje siê 
w ogóle kosztów uzyskania przychodów.

3. W ten sposób, po odjêciu kosztów uzyskania od przy-
chodu, otrzymujemy dochód.
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Odliczenia od dochodu
sprawnych, z zak³adowych funduszy reha-
bilitacji lub z zak³adowych funduszy akty-
wnoœci,

Õ doraŸn¹ lub okresow¹ pomoc dla kombatantów
oraz pozosta³ych po nich cz³onków rodzin,

16) stypendia naukowe, 
17) œwiadczenia pomocy materialnej dla uczniów, stu-

dentów, uczestników studiów doktoranckich i osób
uczestnicz¹cych w innych formach kszta³cenia,

18) nagrody wyp³acane przez Polski Komitet Olimpij-
ski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie
wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpij-
skich, 

19) œwiadczenia pieniê¿ne przyznane na podstawie
ustawy z dn. 31 maja 1996 r. o œwiadczeniu
pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym
do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach
pracy przez III Rzeszê i ZSRR (Dz. U. z 1996 r., Nr
87, poz. 395 z póŸn. zm.), 

20) œwiadczenia pieniê¿ne wyp³acane osobom uprawnio-
nym na podstawie ustawy z dn. 16 listopada 2006 r.
o œwiadczeniu pieniê¿nym i uprawnieniach przy-
s³uguj¹cych cywilnym niewidomym ofiarom dzia³añ
wojennych (Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1824),

21) kwoty jednorazowej pomocy finansowej wyp³aconej
ofiarom przeœladowañ hitlerowskich przez Fundacjê
Polsko-Niemieckie Pojednanie,

22) przychody wolontariuszy otrzymane od organizacji
pozarz¹dowych i innych podmiotów, np. z tytu³u szko-
leñ, badañ lekarskich, wy¿ywienia, ubezpieczenia od
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków. 

Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe, pos³ugujemy siê infor-
macjami, które otrzymujemy z zak³adu pracy, ZUS-u czy
od zleceniodawcy (np. w formie wype³nionego formularza
podatkowego PIT-11). Tam znajdziemy obliczone kwoty
przychodu, kosztów uzyskania, dochodu i zaliczek
wp³aconych na poczet nale¿nego podatku.

Rozliczaj¹c siê z urzêdem skarbowym mo¿emy wp³ywaæ
na wysokoœæ zap³aconego przez nas podatku dochodo-
wego w ci¹gu danego roku poprzez odliczanie okreœlo-
nych kwot od dochodu. Mo¿emy równie¿ zadecydowaæ 
o przeznaczeniu czêœci naszego podatku na okreœlony cel;
s³u¿y temu tzw. 1%. O tych dwóch mo¿liwoœciach pisze-
my poni¿ej. 

Od dochodu odliczamy:
1) zap³acone przez podatnika lub potr¹cone przez

p³atnika kwoty sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne. 
2) dokonane w roku podatkowym zwroty nienale¿nie

pobranych œwiadczeñ, które uprzednio zwiêkszy³y
dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu, w kwotach
uwzglêdniaj¹cych pobrany podatek dochodowy,
je¿eli zwroty te nie zosta³y potr¹cone przez p³atnika.
Kwoty te mog¹ byæ odliczane w najbli¿szych kolejno
po sobie nastêpuj¹cych 5 latach podatkowych.

3) darowizny przekazane:
a) na cele zawieraj¹ce siê w sferze zadañ publicznych

okreœlone w ustawie z dn. 24 kwietnia 2003 r. 
o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z poŸn. zm.),
organizacjom prowadz¹cym dzia³alnoœæ po¿ytku
publicznego w sferze zadañ publicznych (nieko-
niecznie posiadaj¹cym status organizacji po¿ytku
publicznego) lub równowa¿nym organizacjom
okreœlonym w przepisach reguluj¹cych dzia³alnoœæ
po¿ytku publicznego obowi¹zuj¹cych w innym ni¿
RP pañstwie cz³onkowskim Unii Europejskiej lub
innym pañstwie nale¿¹cym do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (poza krajami UE s¹ to:
Norwegia, Islandia i Lichtenstein) prowadz¹cym
dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego, realizuj¹cym te
cele.

Sfera zadañ publicznych wskazana w ustawie to
przede wszystkim: ochrona i promocja zdrowia, po-
moc spo³eczna, dzia³alnoœæ charytatywna, dzia³al-
noœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych, promocja
zatrudnienia, aktywizacja zawodowa bezrobotnych,
nauka, oœwiata, edukacja, wychowanie, kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ekologia,
ochrona zwierz¹t, upowszechnianie sportu, pomoc
ofiarom katastrof, klêsk ¿ywio³owych, wsparcie
organizacji pozarz¹dowych i innych instytucji
prowadz¹cych dzia³alnoœæ po¿ytku publicznego,

b) na cele kultu religijnego,



5) wydatki ponoszone przez podatnika z tytu³u
u¿ytkowania internetu w lokalu (budynku) bê-
d¹cym miejscem zamieszkania podatnika w wy-
sokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym
kwoty 760 z³. Ma³¿onkowie mog¹ odliczyæ nawet
dwa razy tyle, tzn. 1520 z³ (2x760 z³). Konieczne
jest jednak wystawienie faktury na ich oboje. 
W tym celu nale¿y wyst¹piæ do dostawcy us³ugi 
z odpowiednim wnioskiem. 

6) wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki
zwi¹zane z u³atwieniem wykonywania czyn-
noœci ¿yciowych, poniesione w roku podat-
kowym przez podatnika bêd¹cego osob¹
niepe³nosprawn¹ lub podatnika, na którego
utrzymaniu s¹ osoby niepe³nosprawne. S¹ one
wa¿ne dla osób niepe³nosprawnych – z tego wzglê-
du omawiamy je szczegó³owo poni¿ej.

13

Podatek dochodowy od osób fizycznych

c) na cele krwiodawstwa realizowanego przez hono-
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– w wysokoœci dokonanej darowizny, nie wiêcej jed-
nak ni¿ kwoty stanowi¹cej 6% dochodu (³¹cznie na
cele opisane w punktach a, b i c). 
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Darowizny musz¹ byæ potwierdzone dowodami
wp³aty na rachunek bankowy obdarowanej insty-
tucji, a w przypadku darowizny innej ni¿ pieniê¿na –
dokumentem, z którego wynika wartoœæ tej darowiz-
ny (przy czym w przypadku dawców krwi w doku-
mencie tym nie uwzglêdnia siê wartoœci krwi, za
któr¹ dawca otrzyma³ ekwiwalent pieniê¿ny) oraz
oœwiadczeniem obdarowanego o jej przyjêciu.

W zeznaniu podatkowym nale¿y wskazaæ kwotê da-
rowizny, kwotê odliczenia oraz dane pozwalaj¹ce na
identyfikacjê obdarowanej instytucji, w szczególnoœci
– jej nazwê i adres.

Darowizn nie nale¿y myliæ z 1% podatku dla organi-
zacji po¿ytku. O 1% piszemy w dalszej czêœci opra-
cowania.

4) darowizny na koœcieln¹ dzia³alnoœæ charytatywno-
-opiekuñcz¹ w wysokoœci dokonanej darowizny (co
oznacza, ¿e darowizna ta, w odró¿nieniu od opi-
sanej wy¿ej, nie jest ograniczona limitem). Wy-
magane jest pokwitowanie odbioru darowizny oraz,
w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny,
sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tê dzia³alnoœæ.
W zeznaniu rocznym nale¿y wskazaæ kwotê prze-
kazanej darowizny, kwotê odliczonej darowizny
oraz dane obdarowanego poprzez podanie m.in.
nazwy i adresu. Jest to odliczenie przys³uguj¹ce na
podstawie przepisów ustawy z dn. 17 maja 1989 r.
o stosunku Pañstwa do Koœcio³a Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1989 r., Nr 29,
poz. 154 z póŸn. zm.) oraz ustaw o stosunku Pañ-
stwa do innych koœcio³ów i zwi¹zków wyzna-
niowych.

Co uznaje siê za wydatki na cele rehabilitacyjne

S¹ to nastêpuj¹ce wydatki:
1) adaptacja i wyposa¿enie mieszkañ oraz bu-

dynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, czyli wy-
datki na: likwidacjê barier architektonicznych, bu-
dowê podjazdów dla osób poruszaj¹cych siê na wóz-
kach inwalidzkich, „poszerzanie drzwi”, likwidacjê
progów, wyburzanie œcian dzia³owych, za³o¿enie
okien zamykanych z niskiego poziomu, po³o¿enie te-
rakoty antypoœlizgowej, likwidacjê wanny i za³o¿enie
brodzika ze specjalnym siedziskiem dla osób nie-
sprawnych ruchowo, za³o¿enie „wisz¹cego” sedesu
oraz umywalki „bez nogi” umo¿liwiaj¹cych swobodne
podjechanie wózkiem, tak¿e umywalki sterowanej
rêcznie lub automatycznie, monta¿ wszelkiego rodza-
ju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niespraw-
nymi d³oñmi, monta¿ opuszczanych szafek i blatu
kuchennego z mo¿liwoœci¹ podjechania wózkiem,
monta¿ drzwi przesuwnych itd. Mo¿emy równie¿
odliczyæ koszty prac zwi¹zanych z adaptacj¹, np. mu-
sieliœmy wyburzyæ œciany w ³azience i zniszczyliœmy
glazurê. Odliczamy wtedy tak¿e koszty po³o¿enia
glazury. Ale jeœli glazurê k³adziemy z w³asnej inicja-
tywy, bo nie podoba siê nam kolor starej, to ju¿ nie!
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2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do
potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci.
Dotyczy to tzw. oprzyrz¹dowania, a nie zakupu
samochodu lub czêœci do niego. Mieœci siê tu równie¿
zabezpieczenie progów samochodu przed zniszcze-
niem przez wózek, monta¿ baga¿nika na wózek.

3) zakup i naprawa indywidualnego sprzêtu,
urz¹dzeñ i narzêdzi technicznych niezbêd-
nych w rehabilitacji oraz u³atwiaj¹cych
wykonywanie czynnoœci ¿yciowych, stosownie
do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, 
z wyj¹tkiem sprzêtu gospodarstwa domowego. S¹ to:
wszelkiego rodzaju przedmioty ortopedyczne, œrodki
pomocnicze i sprzêt rehabilitacyjny, a wiêc wózki 
i czêœci do nich, opony, kule, protezy, obuwie ortope-
dyczne, aparaty s³uchowe, okulary, laski, chodniki,
rotor, materace i poduszki przeciwodle¿ynowe,
chwytaki itp., tak¿e urz¹dzenia u³atwiaj¹ce komu-
nikowanie siê (np. telefony dla niewidomych, dla
osób maj¹cych trudnoœci z przemieszczaniem siê).
Trudno wymieniæ wszystkie rzeczy, które mog³yby
znaleŸæ siê na tej liœcie, zreszt¹ nie ma takiej.
Zasad¹ podstawow¹ jest zwi¹zek pomiêdzy przed-
miotem/ sprzêtem, a okreœlon¹, konkretn¹ nie-
sprawnoœci¹. Zakup tego samego przedmiotu 
w jednym przypadku bêdzie uzasadniony (np. tele-
fax dla osób nies³ysz¹cych, dyktafon dla nie-
widomych), w innym mo¿e byæ zakwestionowany.
Jeœli urz¹dzenie nie ma zwi¹zku z konkretnym
schorzeniem, to urz¹d skarbowy mo¿e zakwes-
tionowaæ celowoœæ tego odliczenia. Od 2004 r.
wyraŸnie wykluczono mo¿liwoœæ odliczania wydat-
ków na zakup sprzêtu gospodarstwa domowego.

4) zakup wydawnictw i materia³ów szkolenio-
wych, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z nie-
pe³nosprawnoœci: ksi¹¿ki, broszury, kasety audio,
wideo dotycz¹ce np. metod usprawniania, prasa dla
osób niepe³nosprawnych.

5) odp³atnoœæ za pobyt na turnusie rehabilita-
cyjnym.

6) odp³atnoœæ za pobyt na leczeniu w zak³adzie
lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zak³a-
dzie rehabilitacji leczniczej, zak³adach opie-

kuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñ-
czych oraz odp³atnoœæ za zabiegi rehabilita-
cyjne.

7) op³acenie przewodników osób niewidomych I lub
II grupy inwalidztwa oraz osób z niepe³nosprawnoœ-
ci¹ narz¹du ruchu zaliczonych do I grupy inwali-
dztwa, w kwocie nieprzekraczaj¹cej 2280 z³.

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których
mowa w punkcie 7, psa przewodnika, w kwocie
nieprzekraczaj¹cej 2280 z³.

9) opieka pielêgniarska w domu nad osob¹ nie-
pe³nosprawn¹ w okresie przewlek³ej choroby unie-
mo¿liwiaj¹cej poruszanie siê oraz us³ugi opiekuñcze
œwiadczone dla osób niepe³nosprawnych zaliczonych
do I grupy inwalidztwa.

10) op³acenie t³umacza jêzyka migowego.
11) kolonie i obozy dla dzieci i m³odzie¿y nie-

pe³nosprawnej oraz dzieci osób niepe³no-
sprawnych, które nie ukoñczy³y 25 roku ¿ycia.

12) leki – w wysokoœci stanowi¹cej nadwy¿kê ponad
kwotê 100 z³ miesiêcznie, je¿eli lekarz specjalista
stwierdzi, ¿e osoba niepe³nosprawna powinna sto-
sowaæ okreœlone leki stale lub czasowo. Odliczyæ
mo¿na np. maœci przeciwodle¿ynowe dla osób d³ugo-
trwale unieruchomionych. Jeœli np. w lipcu, w zwi¹z-
ku z naszym schorzeniem/ niepe³nosprawnoœci¹
(ale nie np. gryp¹), wydaliœmy na leki 150 z³, to
odliczamy 50 z³ (150 z³ – 100 z³). Jeœli w sierpniu
wydaliœmy 80 z³, to nie odliczamy za ten miesi¹c
¿adnej kwoty.

UWAGA: Musimy posiadaæ zaœwiadczenie lekarza
specjalisty o koniecznoœci stosowania konkretnych
leków zwi¹zanych z dan¹ niesprawnoœci¹. Ulga
przys³uguje tylko osobom niepe³nosprawnym i nie
mog¹ z niej korzystaæ, np. osoby starsze lub chore,
jeœli nie maj¹ orzeczenia o niepe³nosprawnoœci. 

13) odp³atny, konieczny przewóz na niezbêdne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
Õ osoby niepe³nosprawnej – karetk¹ transportu

sanitarnego,
Õ osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II

grupy inwalidztwa oraz dzieci niepe³nospraw-
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nych do lat 16 – równie¿ innymi œrodkami trans-
portu.

14) u¿ywanie samochodu osobowego, stanowi¹cego
w³asnoœæ (wspó³w³asnoœæ) osoby niepe³nosprawnej
zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podat-
nika maj¹cego na utrzymaniu osobê niepe³no-
sprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy inwalidztwa
albo dzieci niepe³nosprawne do lat 16, dla potrzeb
zwi¹zanych z koniecznym przewozem na niezbêdne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, w kwocie nie-
przekraczaj¹cej 2280 z³. 

UWAGA: Mimo ¿e nie wynika to jasno z przepisów,
mo¿na spotkaæ siê z ¿¹daniem urzêdu skarbowego
przedstawienia dokumentów poœwiadczaj¹cych ko-
rzystanie z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych. 

15) odp³atne przejazdy œrodkami transportu pu-
blicznego zwi¹zane z pobytem: 
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zak³adach, o których mowa w pkt 6,
c) na koloniach i obozach dla dzieci i m³odzie¿y, 

o których mowa w pkt 11.

W przypadku odp³atnych przejazdów transportem pub-
licznym zachowajmy bilety!

Wymagane dokumenty
Aby odliczyæ wymienione wy¿ej wydatki musimy posia-
daæ rachunki. Na przyk³ad w przypadku prac adapta-
cyjno-remontowych konieczne s¹ faktury wystawiane
przez p³atnika VAT. Nie dotyczy to wydatków okreœlo-
nych w punktach: 7), 8) i 14). Tu przyjêto rozwi¹zanie
bez rachunków. Nie oznacza to, i¿ obowi¹zuje zupe³na
dowolnoœæ, wiêc np. jeœli osoba niewidoma nie posiada
psa (pkt 8) albo niepe³nosprawny nie ma samochodu
(pkt 14), to oczywiœcie nie mo¿e odliczaæ tych kwot.

Wydatki na cele rehabilitacyjne mo¿na odliczyæ, je¿eli
nie by³y finansowane ze œrodków Pañstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON), zak³adowego funduszu rehabilitacji, Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, zak³adowego funduszu
œwiadczeñ socjalnych albo nie zwrócono ich podat-
nikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy

wydatki by³y czêœciowo finansowane z tych Ÿróde³,
odlicza siê ró¿nicê pomiêdzy poniesionymi wydatkami, 
a kwot¹ dofinansowania. Odliczamy wiêc tylko te
wydatki, które sami pokryliœmy.

Przyk³ad I: 
Koszt turnusu rehabilitacyjnego to 1700 z³, z tego 500
z³ pokrywa powiatowe centrum pomocy rodzinie. 1200
z³ zap³aciliœmy z w³asnej kieszeni – odliczamy wtedy
tylko te 1200 z³.

Przyk³ad II: 
Otrzymaliœmy wózek ze stowarzyszenia – nie odliczamy
nic. Inaczej jest jeœli czêœciowe koszty zakupu wózka
pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Wysokiej jakoœ-
ci wózek aktywny kosztuje np. 5000 z³ – NFZ pokry³
1500 z³. Dostaliœmy jeszcze dofinansowanie z PFRON
w wysokoœci 2250 z³. Sami musieliœmy do³o¿yæ 1250 z³
– i jest to w³aœnie kwota, któr¹ mo¿emy odliczyæ. 

UWAGA: Przypominamy, ¿e wydatki na cele rehabi-
litacyjne odliczamy od dochodu przed opodatkowa-
niem, a nie od kwoty podatku.

Kto mo¿e odliczaæ wydatki na cele 
rehabilitacyjne

W zale¿noœci od tego, kto poniós³ wydatki mo¿e to byæ:
Õ osoba niepe³nosprawna, albo
Õ podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepe³no-

sprawna, je¿eli w roku podatkowym dochód osoby
niepe³nosprawnej nie przekroczy³ kwoty 9120 z³ (w ca-
³ym 2009 r.). Przepisy zaliczaj¹ do tych podatników:
wspó³ma³¿onka, dzieci w³asne, przysposobione oraz
dzieci przyjête na wychowanie, pasierbów, rodziców,
rodziców wspó³ma³¿onka, rodzeñstwo, ojczyma, maco-
chê, ziêcia i synow¹. 

Rachunki musz¹ byæ wystawione na osobê, która
bêdzie odlicza³a ten wydatek.

Przyk³ad:
Syn uleg³ wypadkowi i otrzymuje najni¿sz¹ rentê 
z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy. W ca³ym roku
jego dochód nie przekroczy 9120 z³. Ojciec mo¿e odliczyæ
wydatki na wózek, poduszkê przeciwodle¿ynow¹ itd., ale
rachunki musz¹ byæ wystawione na ojca.
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Osoba, której dotyczy dany wydatek musi po-
siadaæ jeden z dokumentów:
Õ orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech

stopni niepe³nosprawnoœci (wczeœniej by³o to
odpowiednio orzeczenie zaliczaj¹ce do I, II albo III
grupy inwalidztwa),

Õ decyzjê przyznaj¹c¹ rentê z tytu³u ca³kowitej lub
czêœciowej niezdolnoœci do pracy, rentê szkoleniow¹,
albo rentê socjaln¹,

Õ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci dziecka do 16 r.
¿ycia. 

Jeœli w opracowaniu mowa jest o I lub II grupie
inwalidztwa nale¿y przez to rozumieæ osoby posia-
daj¹ce orzeczenie:
Õ o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci lub o ca³-

kowitej niezdolnoœci do pracy oraz niezdolnoœci do
samodzielnej egzystencji albo o zaliczeniu do 
I grupy inwalidztwa,

Õ o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci lub
ca³kowitej niezdolnoœci do pracy albo o zaliczeniu
do II grupy inwalidztwa.

Informacje o zasadach okreœlania stopnia niepe³no-
sprawnoœci, niezdolnoœci do pracy czy samodzielnej
egzystencji mo¿na znaleŸæ w opracowaniu z serii „Poz-
naj Swoje Prawa” pt. „Niepe³nosprawni – orzecznictwo
rentowe i pozarentowe”.

Jak oblicza siê podatek

Po odliczeniu od dochodu okreœlonych wy¿ej wydatków
otrzymujemy podstawê opodatkowania (czyli:
dochód – odliczenia).

Teraz obliczamy podatek. To, ile p³acimy podatku,
zale¿y od tego, w którym przedziale mieœci siê pod-
stawa opodatkowania.

Podstawa obliczenia podatku
w z³otych

Podatek wynosi

I. do kwoty 85.528 z³ 18% minus 556,02 z³

II. ponad 85.528 z³
14.839,02 z³ plus 32%
nadwy¿ki ponad 85.528 z³

Sk³adka zdrowotna
Obliczony podatek dochodowy w pierwszej kolejnoœci
ulega obni¿eniu o kwotê sk³adki na powszechne ubez-
pieczenie zdrowotne. Chocia¿ sk³adka ta wynosi 
w 2009 r. 9,00% odlicza siê j¹ od podatku dochodowego
tylko do wysokoœci 7,75% podstawy wymiaru. 

Ulga na dzieci (zwana te¿ ulg¹ prorodzinn¹)
Ulga przys³uguje podatnikom na ka¿de ma³oletnie
dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym
podatnik:
Õ wykonywa³ w³adzê rodzicielsk¹,
Õ pe³ni³ funkcjê opiekuna prawnego, je¿eli dziecko 

z nim zamieszkiwa³o,
Õ sprawowa³ opiekê w formie rodziny zastêpczej.

Ulga przys³uguje równie¿ podatnikom utrzymuj¹cym
dzieci pe³noletnie, które: 
Õ otrzymywa³y zasi³ek pielêgnacyjny lub dodatek

pielêgnacyjny albo rentê socjaln¹ (czyli na dzieci
niepe³nosprawne),

Õ do ukoñczenia 25 lat ucz¹ce siê w szko³ach (przez co
rozumie siê równie¿ szko³y wy¿sze), jeœli dzieci te
nie uzyska³y w roku podatkowym dochodów podle-
gaj¹cych opodatkowaniu (z pewnymi wyj¹tkami),

w zwi¹zku z wykonywaniem przez tych podatników
ci¹¿¹cego na nich obowi¹zku alimentacyjnego oraz 
w zwi¹zku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastêpczej.

W 2009 r. ulga przys³uguje w wysokoœci 92,67 z³ mie-
siêcznie na dziecko. Kwota 92,67 z³ to 1/6 kwoty
zmniejszaj¹cej podatek okreœlony w pierwszym prze-
dziale skali (dla 2009 r. kwota zmniejszaj¹ca podatek to
556,02 z³). Ulga przys³uguje za ka¿dy miesi¹c, w którym
podatnik wykonywa³ w³adzê rodzicielsk¹, sprawowa³
opiekê lub pe³ni³ funkcje rodzica zastêpczego. Ulga nie
przys³uguje od miesi¹ca kalendarzowego, w którym
dziecko na podstawie orzeczenia sadu zosta³o umiesz-
czone w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe utrzymanie
w rozumieniu przepisów o œwiadczeniach rodzinnych
albo wst¹pi³o w zwi¹zek ma³¿eñski. Ulga na jedno
dziecko (za ca³y rok) wyniesie 1112,04 z³. Nale¿y pamiê-
taæ, ¿e nie mo¿na ju¿ skorzystaæ z pe³nego (rocznego)
odliczenia, jeœli wychowujemy dziecko przez czêœæ roku
(np. kiedy urodzi³o siê ono w lipcu).
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Odliczenie dotyczy ³¹cznie obojga rodziców, opiekunów
prawnych lub rodziców zastêpczych pozostaj¹cych 
w zwi¹zku ma³¿eñskim. Kwotê ulgi mog¹ odliczyæ 
w czêœciach równych lub w dowolnej proporcji przez
siebie (przez rodziców) ustalonej.

Odliczenia dokonuje siê podaj¹c w PIT liczbê dzieci 
i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych
numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzie-
ci. Nale¿y jednak byæ przygotowanym do tego, ¿e na
¿¹danie urzêdu skarbowego lub kontroli skarbowej,
mamy obowi¹zek przedstawiæ zaœwiadczenia, oœwiad-
czenia oraz inne dowody niezbêdne do ustalenia prawa
do ulgi, w szczególnoœci:
Õ odpis aktu urodzenia dziecka,
Õ zaœwiadczenie s¹du rodzinnego o ustaleniu

opiekuna prawnego dziecka,
Õ odpis orzeczenia s¹du o ustaleniu rodziny za-

stêpczej lub umowê zawart¹ miêdzy rodzin¹
zastêpcz¹ a starost¹,

Õ zaœwiadczenie o uczêszczaniu pe³noletniego dziec-
ka do szko³y.

Podatek nale¿ny
Obliczony nale¿ny podatek porównujemy z kwot¹ zali-
czek na podatek wp³acanych przez ca³y rok podatkowy 
i albo dop³acamy ró¿nicê nale¿n¹ fiskusowi, albo cze-
kamy na zwrot nadp³aty z urzêdu skarbowego. Mo¿emy
jeszcze skorzystaæ z mo¿liwoœci przekazania 1% naszego
podatku organizacji po¿ytku – piszemy o tym poni¿ej.

1% dla organizacji po¿ytku publicznego

Od kilku lat istnieje mo¿liwoœæ przekazania 1%
podatku organizacji po¿ytku publicznego. 

Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe, wskazujemy organi-
zacjê po¿ytku, podaj¹c jej nazwê i numer wpisu do
Krajowego Rejestru S¹dowego oraz kwotê, któr¹ chce-
my przekazaæ na rzecz tej organizacji (oczywiœcie ta
kwota nie mo¿e przekroczyæ 1 proc. podatku). Samej
wp³aty z czêœci naszego podatku dokonuje urz¹d skar-
bowy. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ konieczne jest z³o¿enie zez-
nania w terminie, tj. do 30 kwietnia roku, w którym

sk³adamy PIT oraz zap³ata nale¿nego podatku (nie
póŸniej ni¿ 2 miesi¹ce po up³ywie terminu do z³o¿enia
zeznania). W przeciwnym razie przekazanie 1% nie
nast¹pi. Jeœli zapomnieliœmy lub z innego powodu nie
wskazaliœmy w PIT organizacji po¿ytku, to mo¿emy to
jeszcze zrobiæ w korekcie zeznania, jeœli z³o¿ymy j¹ 
w ci¹gu dwóch miesiêcy od up³ywu terminu dla z³o-
¿enia zeznania (czyli najczêœciej do koñca czerwca). 

Obliczaj¹c 1% podatku zaokr¹glamy tê kwotê do
pe³nych dziesi¹tek groszy w dó³.

Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego
prowadzi w formie elektronicznej i zamieszcza na stro-
nie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz
organizacji po¿ytku publicznego, na które mo¿na prze-
kazaæ 1% podatku (http://www.mpips.gov.pl/bip). Wy-
bieraj¹c organizacjê po¿ytku, nale¿y kierowaæ siê wy-
kazem z tej strony. Wskazanie organizacji spoza wykazu
spowoduje, ¿e nasz 1 proc. nie trafi do ¿adnej organiza-
cji, tylko do bud¿etu.

Aktualnych informacji o zasadach odliczania 1 proc.
warto szukaæ w internecie na stronach:
http://www.pozytek.gov.pl i http://www.ngo.pl. 

O czym nale¿y pamiêtaæ

Musimy bardzo dok³adnie czytaæ polecenia zawarte 
w poszczególnych rubrykach deklaracji podatkowej 
i starannie wykonywaæ wszelkie obliczenia. 

Nale¿y dok³adnie i czytelnie wype³niæ deklaracjê po-
datkow¹. B³êdy w obliczeniach mog¹ zostaæ potrakto-
wane jako oszustwo.

Pamiêtajmy, ¿e mamy obowi¹zek zachowania dokumen-
tów potwierdzaj¹cych wydatki (np. rachunki, faktury,
bilety) przez 5 lat, licz¹c od koñca roku, w którym up³y-
n¹³ termin p³atnoœci podatku. Dokumenty zachowujemy
w domu – nie do³¹czamy ich do zeznania podatkowego.

W razie w¹tpliwoœci przy wype³nianiu deklaracji,
warto poprosiæ o wyjaœnienie w informacji urzêdu skar-
bowego. Mo¿na te¿ udaæ siê do doradcy podatkowego,
ale jest to us³uga p³atna.
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Za dany rok rozliczamy siê do 30 kwietnia roku nastêp-
nego. Jeœli przekroczymy termin, to bêdziemy musieli
zap³aciæ odsetki karne. Zalet¹ wczeœniejszego rozlicze-
nia siê, czyli np. ju¿ w styczniu danego roku, a nie 
w ostatniej chwili np. 29 kwietnia, jest wczeœniejszy
zwrot nadp³aconego podatku.

Zeznanie podatkowe wysy³amy poczt¹ (listem pole-
conym, jeszcze lepiej z potwierdzeniem odbioru) albo
zanosimy bezpoœrednio do urzêdu skarbowego. Warto
zrobiæ kopiê zeznania dla siebie i potwierdziæ na kopii
jego z³o¿enie w urzêdzie skarbowym (jeœli zanosimy oso-
biœcie). Istnieje mo¿liwoœæ wys³ania zeznania podatko-
wego drog¹ elektroniczn¹. Interaktywne formularze PIT
mo¿na pobraæ ze strony internetowej: 
http://www.e-deklaracje.gov.pl. Do z³o¿enia takiego zez-
nania nie jest potrzebny podpis elektroniczny.

Je¿eli osoba wezwana przez urz¹d skarbowy (np. do
z³o¿enia wyjaœnieñ), nie mo¿e stawiæ siê z powodu choro-
by, kalectwa lub innej wa¿nej przyczyny, organ podat-
kowy mo¿e przyj¹æ wyjaœnienie lub zeznanie albo doko-
naæ czynnoœci w miejscu pobytu tej osoby (art. 155 § 2
ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.). 

Warto zapoznaæ siê z informacjami zamieszczonymi 
w internecie, patrz np. strony: 
Õ http://www.mf.gov.pl (Ministerstwo Finansów) czy
Õ http://www.is.waw.pl (Izba Skarbowa w Warszawie).
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