
 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika  2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) małżonka

PIT/D Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną dostępną w urzędach.

INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH

W ROKU PODATKOWYM  3. Rok

2 0 1 3

Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37.
Małżonkow ie, bez w zględu na sposób rozliczenia rocznego (indyw idualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D podając
w  nim dane identyfikacyjne obojga małżonków .
Zasada ta nie dotyczy małżonków , w stosunku do których orzeczono separację.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA

A.1. DANE PODATNIKA

A.2. DANE MAŁŻONKA

 4. Nazwisko  5. Pierwsze imię  6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

 7. Nazwisko  8. Pierwsze imię  9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU)
B.1. ULGA ODSETKOWA Z TYTUŁU SPŁATY ODSETEK OD KREDYTU (POŻYCZKI)

ZACIĄGNIĘTEGO NA CELE MIESZKANIOWE
Podatnicy, którzy po raz pierwszy dokonują odliczeń w ramach ulgi odsetkowej, wraz z załacznikiem PIT/D składają oświadczenie PIT-2K.

Wydatki poniesione na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), przypadające do odliczenia w roku podatkowym  10. 

 ,  

zł, gr

Kwota wydatków przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28  11. 

 ,  

Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-36 lub w PIT-37  12. 

 ,  

Kwotę tę należy  przenieść do poz.67 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem zamieszczony m na zeznaniu.

Od kwoty  z poz.10 należy  odjąć kwotę z poz.11. Kwotę tę należy  przenieść do poz.153 zeznania PIT-36 lub do
poz.107 zeznania PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczony mi na zeznaniach.

B.1.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADA JĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37

LUB SKŁADAJĄ CYCH ZEZNANIA PIT-28)

Informujemy, że kw otę z poz.11 lub 12 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)
w  następujący sposób:

podatnik małżonek

zł, grzł, gr

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28  13. 

 ,  
 14. 

 ,  Kwotę z poz.13 lub 14 należy  przenieść do poz.67 zeznania PIT-28, zgodnie z opisem
zamieszczony m na zeznaniu.

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub PIT-37  15. 

 ,  
 16. 

 ,  Kwotę z poz.15 lub 16 należy  przenieść do poz.153 zeznania PIT-36 lub do poz.107 zeznania PIT-37,
zgodnie z opisami zamieszczony mi na zeznaniach.

B.2. ODLICZENIA WYDATKÓW - NA ZASADZIE PRAW NABYTYCH (DOTYCZY  WYDATKÓW
INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI B.1.) zł, gr

Wydatki mieszkaniowe poniesione

w roku podatkowym

Odliczenia, które nie znalazły pokrycia w dochodzie (przychodzie) za lata ubiegłe

 18. 

 ,  

 17. Podać rodzaj:

Do wy sokości przy sługującego limitu.

 19. 

 ,  

B.3. KWOTA PRZYPADAJĄCA DO ODLICZENIA OD DOCHODU (PRZYCHODU) W ROKU PODATKOWYM

Ogółem do odliczenia w roku podatkowym  20. 

 ,  

Kwota przypadająca do odliczenia od przychodu w PIT-28  21. 

 ,  

Kwota przypadająca do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub w PIT-37  22. 

 ,  

Suma kwot z poz.18 i 19.

Kwotę tę należy  wpisać w poz.69 zeznania PIT-28, jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków.

Od kwoty  z poz.20 należy  odjąć kwotę z poz.21. Kwotę tę należy  wpisać w poz.156 zeznania PIT-36 lub
w poz.108 zeznania PIT-37.

zł, gr
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B.3.1. WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADA JĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37

LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNA NIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPA RACJĘ)

Informujemy, że kw otę z poz.21 lub 22 odliczamy od naszego dochodu (przychodu)
w  następujący sposób:

podatnik małżonek

zł, grzł, gr

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od przychodu w PIT-28  23. 

 ,  
 24. 

 ,  Kwotę z poz.23 lub 24 należy  wpisać w poz.69 zeznania PIT-28.

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od dochodu w PIT-36 lub PIT-37  25. 

 ,  
 26. 

 ,  Kwotę z poz.25 lub 26 należy  wpisać w poz.156 zeznania PIT-36 lub do poz.108 zeznania PIT-37.

C. ODLICZENIA OD PODATKU
Kwota przysługującego odliczenia z tytułu systematycznego gromadzenia w roku podatkowym oszczędności na

jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową

 27. 

 ,  
30% wy datków poniesiony ch w roku podatkowy m, nie więcej niż 11.340 zł w ramach przy sługującego limitu odliczeń na

dany  rok.

C.1. ODLICZENIA, KTÓRE NIE ZNALAZŁY POKRYCIA W PODATKU ZA LATA UBIEGŁE

Kwota odliczenia  28. 

 ,  

C.2. KWOTA PRZYPADJĄCA DO ODLICZENIA OD PODATKU W ROKU PODATKOWYM

Ogółem do odliczenia w roku podatkowym  29. 

 ,  

Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-28  30. 

 ,  

Kwota przypadająca do odliczenia od podatku w PIT-36 lub w PIT-37  31. 

 ,  

Suma kwot z poz.27 i 28.

Kwotę tę należy  wpisać w poz.102 zeznania PIT-28, jeżeli zeznanie to składa jeden z małżonków.

Od kwoty  z poz.29 należy  odjąć kwotę z poz.30. Kwotę tę należy  wpisać w poz.188 zeznania PIT-36 lub
w poz.123 zeznania PIT-37.

zł, gr

C.2.1 WNIOSEK MAŁŻONKÓW (DOTYCZY TYLKO MAŁŻONKÓW SKŁADA JĄCYCH ODRĘBNE ZEZNANIA PIT-36, PIT-37

LUB SKŁADAJĄCYCH ZEZNA NIA PIT-28, Z WYJĄTKIEM MAŁŻONKÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ORZECZONO SEPA RACJĘ)

Informujemy, że kw otę z poz.30 lub 31 odliczamy od naszego podatku
w  następujący sposób:

podatnik małżonek

zł, grzł, gr

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-28  32. 

 ,  
 33. 

 ,  Kwotę z poz.32 lub 33 należy  wpisać w poz.102 zeznania PIT-28.

Kwota wydatków mieszkaniowych - do odliczenia od podatku w PIT-36 lub PIT-37  34. 

 ,  
 35. 

 ,  Kwotę z poz.34 lub 35 należy  wpisać w poz.188 zeznania PIT-36 lub do poz.123 zeznania PIT-37.
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