\iłJZÓR POPRAWNEGOWYPEŁMIENIA RUBRYKPłT=37 DOTYCZĄCYCH ODPISU1%
POLTAX

POL,\ JASNE WYPEtNIA PODATNIK. POLA CIEM'IE WYPEł.NI,\ URZ;"I_D. WYPElNIC CUZYMi. DRUKOWANYMI LiTERA~11. CZARNYM LUB NIEB,ESKlM KOLOREM.
Skfadani-e w weraji elektronicł:nej· vrww podatki gov p1

K. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻVTKU
PUBLICZNEGO (OPP}
Należy podać numer wpisu do Kra1owego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prov.-adzonego na podstawie

I

odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
132. Numer KRS
Wnioskowana kwota
Kwots z poz. 133 nie może przekroczyć 1% kwo~ z poz. 122
po zaokrągleniu <Io pełnych dziesiątek groszy w 61.

0000121592

L. INFORMACJE

133
·

1

NAi..EŻY POOAC KWOTĘ
CDPJS!! W; ,,.

or

UZUPEŁNIAJĄCE

Podatnicy, któlzy wypełnili część K. w poz. 134 mogą podać cel szczegółowy 1% , a zaznaczając kwadrat w poz. 135. wyrazić zgodę na
przekazanie OPP swojego imienia, m,zwiska i adresu wraz z infonnacją o kY,'Ocie z poz. 133. W poz. 136 można podać dodatkowe informacje,
n11-. ula{wiaiace kontakt z 11-odatnikiem (telefon. e-mail\.
134. Cel szczegółowy 1%
135. Wyrażam zgodę

należy wpisać nazwę i adres placówki oświatowe]i do której ofiarodawca chce skierować odpis 1%

n~

i"~

136.

M. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
W poz. 137- 140 należy podać liczbę załączników. Poz. 141 i 142 wypełniają podatnicy, którzy załącznik PITiO dołączyli do innego niż składane
zeznanie. Jeśli w poz. 141 zaznaczono kwadrat nr 2, należy wypełnić poz. 143.
PIT/O

Certyfikat rezydencji

137.

138.

139.

141. Załącznik PITIO <lołącw do swojego zeznania
(zaznaczy-,.; właSciwy kwadra!):

140.

142 . Kod formularza. do którego został dołączony załącznik PITIO
{zaznaczyć właściwy kwadrat).

O 2. malżcne~

O

1. pOda!nik
143. l<fentyfikator podatkowy, nazwisko i

PIT/O

PIT-2K

imię małżonka

02. PIT-36 03. PIT-37

01. PIT-28

oraz urząd, do którego został złożony załącznik PITIO

N. RACHUNEK OSOBISTY WŁAŚCIWY DO ZWROTU NADPŁATY
Jeżeli

z zeznania wynika nadpłata w tej części można wskazać rachunek bankow'} lub w spóldzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
(SKOK). inny niż związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, na który ma nastąpić jej zwrot. Podaje się rachunek. którego posiadaczem
(współposiadaczem) jest podatnik lub małżonek. Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jest podatnik, a jest nim
małżonek. jest możliwe je<lynie w przvpadku zaznaczenia w poz. 6 kwadratu or 2. Wskazany rachunek aktualizuje poprzednio zgłoszony
rachunek slużacv do zwrotu 11-oda!ku lub nadltlatv osobv wskazanei w ,._,,z_ 144.
144. Osoba zgłaszająca rachunek (należy zaznaczyć ,•.faśawe kwadra!y: kwadrat nr 2 można zazr-.acz,-ć wyłącznie w prz,:padku zaznaczenra w poz. 6 kwadratu nr 2) :
1 podatnik
2 małżonek
nazwisko posiadacz,. a w priyp,1dku. gdy jest to raehune;. wspólny - imiona i nazwiska wszystkich wspóipoSiadaczy).

O

145. Posiadacz rachunku

(r.ależywskazać im;ę I

O

146. Kraj siedziby banku {oddziału} (uwpelnić ,,r/ącznie. gdy wskazano rachunek zagmniczny)

147. Pełny numer rachunku (w przypadku rachunku zagmnicznego należy podać kod SWIFT)

1. Numer IBAN

2. Kod SWIFT:

:
~

O . KARTA DUŻEJ RODZINY {KOR) Wypełnienie poz. 148 nie jest obowiązkowe.
148. Osoba posiadająca waźną KDR (kwadrat nr 2 mOlna zaz,,ac:zyt w11ąc2nie- w przypadku .:aznac2enia w poz. 6 kwadratu nr 2).

O1

O 2. mattonek.

podatnik

P. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA/ MAŁŻONKA I PEŁNOMOCNIKA
W przypadku zastosowania art. 6 ust. 2a usta\f,.'Y· oświadczam pod rygorem odpowiedzia!ności karnej za fałszywe zeznania, że jest spełniony
wan.inek przewidziany w tym przepisie.
149. Podpis podatnika

150. Podpis

151. Imię i nazwisko oraz podpis

małżonka

pełnomocnika

4

l Poz 12a wypełnia się Jedynie w przypadku łącznego opodatkowania dochcców małżonków.
5) "A' przypadku obojga rodziców. opiekunów p:a1o„nych dziecka. rodziców zastępczych. którzy po.zostają w zvliązku małżeńskim przez cały rok poda1ko~,ry, składających
odrębne

zemania PIT-36 albo P!T-37, suma i<wm z poz

,Przys!uguiąca

kwota

róźo,cy"

PIT-37 i PIT-36, kaLdeg:) z

małżonków.

z poz. 125, ~26. Na podsta>'ie art. 72 § l a Or<lynaq, podatkowe: kwotę obliczoną zgodnie z art, 27f ust. 8---tD us!a"A'i traktu;e s~ na

nie

może

przekrocz~-t sumy k wCl

":>"11, z nadpłatą.

Pouczenia
\tv przypadku nie\·1~acenia w obo·łJlązującym termi~ie !cnoty z poz. 123 tub wpłacenia jej w niepełnej 'IJ~'Sokości niniejsze ze.znanie stan0\'.1 podstawę do wystawienia
1,'i.ulu wykonawczego. zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1965 r. o pcstępowanm egze~ucyjnym w adm,nistracj, (Dz. u . z 2019 r. poz. 1438. z póżn.
zm.).
Za podanie nieprawdy iU:b :zata;enie prawdy, przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowieózialność przewidziana w Kodeks:e karnym skarbowym.

