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dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznycht)

awczęści Ewpoz. 10 dodatkowopoprzezskreślenieniewlaściwej treści wpkt 1albo2,orazzlożeniepodpisuwczęści K.

Podstawa prama: Ań 31a ust 2 ustawy z dnia 26lipca 1991 r. o podafl<u dońodowym od osob fizymryń (Dz. U,zAaT r. poz.1128,zpob.zm.),

A. DANE |DENTYFII(ACYJNE PoDATNIKA
4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. DANE PŁATNIKA, KTÓREMU §KŁADANE JE§T ośWlADczENlE / WNlosEK
5. Nazwa pełna płalnika
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c. oŚWnDczENlE PoDATNIKA §KŁADANE PŁATNlKoWl2) W SPRAWIE PoMNlEJszENlA

1/12 kwotyzmniejszającej podatek (300 d) albo J 
''rokwotyzmniejszającej 

podatek (150 zł), albo D 
'rru 

kwotyzmniejszaiącej podatek (100 zł)

7. Niniejszym oświadczam, że:

E wycotu,;ę upżednio żożone oświadczenie

KŁADANE PŁATNlKoWl4) W SPRAWIE PoMNlEJszENlA
PoDATEK5)

miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą:

|podatek (150 ź) E 1lru kwoty zmni€jszaiącej podatek ('l00 ż)

oświadczenie dotycące podziału kwoty zmnieiszającej podatek, albo

w wysokości 1/12 kwoty zmnie|szającej podatek

E PoDATN|KA SKŁADANE PŁATN!KoW!B) o ZAMIARZE PREFERENCYJNEGo
oPoDATKoWANlA DocHoDÓw (z MAŹoNKIEM / JAKo osoBA sAMoTNlE

zamierzam opodatkować dochody za rok podatkowy w sposób przewidziany dla:

E małżonków albo C osOU samotnie wychowujących dzieci, a:

1) moje dochody nie pzekrocą kwoĘ 120 000 ż, a maźonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów, które łączy się z moimi dochodami8),

2\ moje dochody pzekroczą kwotę 120 ooo zl, a pżewidziane roczne dochody malżonka lub dziecka, które lączy się z moimi dochodami, nie pżekrocą Ę kwoMl

E wycotuję upzednio dożone oświadczenie

F. oŚWlADczENlE PoDATNIK.A SKŁADANE zAKŁADoWl PRAGY W SPRAW|E KoRzYsTANlA
Z PODVVYŹSZONYC H P RACOWN I CZYC H KOSZTOW UZYS K.AN lA P RZYC H O DÓWgl
l2. Ninj.jsrym oświadczam, że:

-X speniam warunki do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, gdyż moje miejsce zamieszkania (stalego lub czasowego) znajduje się- goza miejscowością, w któĘ znajduje się zakład pracy i nie otrzymu.ię dodatku za rożąkę

E wl,cotuię upzednio y'ożone oświadczenie
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G. ośWlADczENlE poDATNlKA sKŁADANE pŁATNlKoWl1o) W spRAWlE zWoLNlEŃ,
o xróRycH MoWA W ART. 21 UsT. 1 pKT 152-154 UsTAWy
14. Niniejszym ośWiadczam, że spełniam warunkl do stosowania zwolnienia, o którym mowa:

D*rn,21ust,1pkt152ustawy(ulganapowrót)izwolnienieproszęstosowaówlatachod dgr l r l l

D * 
"n. 

21 ust. 1 pkt 153 ustawy (ulga dla rodzin 4+)

\4 w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy (ulga dla pracujących seniorów)

i jestem świadomyiświadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

E wycotuię upzednio y'ożone oświadczenie

H. WNlo§EK PoDATN|KA SKŁADANY PŁATNlKoWl11) o
DLA MŁoDYcH1z) LUB PRAcoWNlcZYcH KoszrÓw

NlE§To§oWANlE ULGI
UZYSKAN|A PRzYcHoDÓW13)

,16 i 17
wnioskuję o obliczanie zaliczek na podatek dochodowy

E ulgi dla młodych tr
upĘednio złożony wniosek w zakresie:

E ulgi dla młodych U praco*nic.ych kosztów uzyskania przychodów

l. WNlosEK PoDATNIKA SKŁADANY PŁATNlKoWl14) o REZYGNACJĘ zE sTo§oWANlA 50%
KoszTÓW UZYSKAN IA PRzYcHoDÓW1 5)

50% kosztów uryskania prrychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

E,"n

f wycorulę uprzednio 
'ożony 

wniosek

J. WNlosEK PoDATNIKA SKŁADANY PŁ.ĄTNlKoWl16) W SPRAW|E NlEPoBlERANlA
ZAL|CZEK W ROKU PODATKOVVYM
20. Niniejsrym wnioskuję o niepobieranie zaliczek w roku l l l l l, gdyż pżewiduję, że uzyskane pźeze mnie dochody podlegające

opodatkowaniu Wedlug skali podatkowej nie pzekroczą w tym roku kwoty 30 000 zł

D,"*
2,1. Niniejszym oświadczam, że:

I wycoruP uprzednio żożony wniosek

L_______I_,J_L_1_1_1 l , , l

xt,i drłp€ Obiaśnienia

OŚwiadczenia i wnioski według ninieiszego wzoru mogą być Ąożone pzez podatnika, jeśli nie złożył on oświadczeń i wniosków w inny §posób wskazany pżez
płatnika. Płatnik może v,ryznaclp inny §posób przyjmowania oświadczeń i wniosków mających wplyw na obliczenie zaliczki na podatek (np. popżez elektroniczny
system kadrowo-płacowy).
OŚwiadczeniewczęŚciCskładasięzakładowipracy,októryrnmowawart.32ustawyorazplatnikowi,októrymmowawań.41ust.lustawy(np.zleceniodawcy,
zamawiaiącemu dzieło).
zgodnie z al.. 31 b ustawy.
OŚwiadczenie w części D składa się rolniczej społdzielni produkcyjnej i innym spóldzielniom za.imującym się produkcją rolną oraz organowi egzekucyjnemu
wyplacającemu za zakład pracy należności ze stosunku pracy i stosunkóW pokrewnych lub podmiotowi niebędącemu następcą prawnym zaktadu pracy,
pżejmującemu zobowiązania zakładu pracywynikające ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
zgodnie z ań. 3'l b ust. 3 i 4 ustawy.
OŚwiadczenie w części E składa się zakładowi pracy, o którym mowa w ań, 32 ustawy, rolniczej społdzielni produkcyjne! oraz innym spóldzielniom zajmującym się
produkcją rolną.
zgodnie z ar.. 6 ust, 2 albo 4d ustawy.
Niepotżebne skreślić.
Zgodnie z art, 22 Ust 2 pkt 3 ustawy.
OŚwiadczenie w częŚci G składa się płatnikowi wypłacającemu pzychody ze stosunku slużbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej i społdzielczego stosunku
pracy, z umów zlecenia, o których mowa w ań. 13 pkt 8 ustawy, oraz z zasiłku macierzyńskiego.
Wniosek W częŚci H składa sĘ platnikowi wyplacającemu pzychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spódzielczego stosunku pracy, z
umów zlecenia, o których mowa W ań. 1 3 pkt 8 ustawy, oraz z zasilku macierzńskiego. Jeśli płatnikiem jest zakład yacy, można zaznacąć dwa kwadraty.
zgodnie z art. 21 ust. '1 pkt 148 ustawy.
zgodnie z aft. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3 ustawy.
Wniosek w częŚci l moźe byc żożony zakładowi pracy, o którym mowa W ań. 32 ustawy, lub ptatnikowi, o którym mowa W art. 41 ust. ,l ustawy.
zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1_3 ustawy,
Wniosek W części J może byc źożony zakładowi pracy, o którym mowa w art. 32 ustawy, rolniczej społdzielni produkcyjnei i innym społdzielniom zajmującym się
produkcją rolną oraz płatnikowi, o którym mowa W ań. 41 ust. ,l ustawy (np. zleceniodawcy, zamawiającemu dzielo).
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23. Podpis podatnika


