Wypełnienie druku PIT 37 – przekazanie 1% podatku na Polskie Towarzystwo Ziemiańskie

Krok 1. Przepisanie danych z PIT-40A do PIT-37 – pozycje zaznaczone na czerwono
Krok 2. Uzupełnienie pozostałych danych w PIT-37 – pozycje zaznaczone na fioletowo

PIT-40A – otrzymany z ZUS
Pola czerwone – należy przepisać do PIT-37

PIT-37 – składany do Urzędu Skarbowego
Pola czerwone – należy przepisać z PIT-40A
Pola fioletowe – do wypełnienia
Pola pozostałe – nie trzeba wypełniać

Pozycje do przepisania z PIT-40A do PIT-37
PIT-40A
Rok
Urząd, do którego adresowany jest formularz

PIT-37

Dane identyfikacyjne podatnika i adres
- nazwisko
- pierwsze imię

Pozycja 2
Sekcja A
Pozycja 3
Sekcja C
- pozycja 19
- pozycja 20

Pozycja 5
Sekcja A
Pozycja 9
Sekcja B.1
- pozycja 11
- pozycja 12

- PESEL
- data urodzenia
- kraj
- województwo
- powiat
- gmina
- ulica
- nr domu
- nr lokalu
- miejscowość
- kod pocztowy
- poczta

- pozycja 21
- pozycja 22
- pozycja 23
- pozycja 24
- pozycja 25
- pozycja 26
- pozycja 27
- pozycja 28
- pozycja 29
- pozycja 30
- pozycja 31
- pozycja 32

- pozycja 1
- pozycja 13
- pozycja 14
- pozycja 15
- pozycja 16
- pozycja 17
- pozycja 18
- pozycja 19
- pozycja 20
- pozycja 21
- pozycja 22
- pozycja 23

Przychód/dochód
Emerytury-renty oraz inne krajowe świadczenia
Zaliczka na podatek pobrana przez płatnika

Sekcja D
- pozycja 33
Sekcja F
- pozycja 45
Sekcja E
- pozycja 38

Sekcja C.1
- pozycja 44 oraz 45
Sekcja C.1
- pozycja 46
Sekcja F
- pozycja 116

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

I. PRZEPISANIE DANYCH Z PIT-40A DO PIT-37
1. Rok podatkowy i Urząd Skarbowy
Rok podatkowy – pozycja 2 w PIT-40a, pozycja 5 w PIT-37
Urząd, do którego adresowany jest formularz przepisujemy z pozycji 3 w PIT-40a do pozycji 9 w PIT-37

2. Dane identyfikacyjne podatnika i adres zamieszkania
Należy uzupełnić swoje dane osobowe oraz adres

PIT-40A
Sekcja C

PIT-37
Sekcja B.1

Osoba rozliczająca się indywidualnie nie wypełnia sekcji B.2. w PIT-37
W formularzu PIT-37 PESEL wpisywany jest w pozycji 1 w lewym górnym rogu arkusza
(jeżeli osoba posiada numer NIP można go wpisać zamiennie z numerem PESEL):

3. Dochody podatnika oraz zaliczki na podatek
Przychód (dochód) z Emerytur – rent oraz innych krajowych świadczeń należy przepisać z pozycji 33 w PIT-40A
do pozycji 44 oraz 45 w PIT-37
Kwotę zaliczki na podatek od emerytur-rent oraz innych krajowych świadczeń należy przepisać
z pozycji 45 w PIT-40A do pozycji 46 w PIT-37.

PIT-40A Sekcja D oraz F

PIT-37 Sekcja C.1

4. Odliczenia od podatku – ubezpieczenie zdrowotne
Kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należy przepisać z pozycji 38 w PIT-40A do pozycji 116 w PIT-37

PIT-40A Sekcja E

PIT-37 Sekcja F

II. UZUPEŁNIANIE POZOSTAŁYCH DANYCH W PIT-37
Po przepisaniu danych z PIT-40A w formularzu PIT-37 pozostały do wypełnienia miejsca oznaczone kolorem
fioletowym

1. Na pierwszej stronie formularza należy wybrać sposób opodatkowania.
Osoba rozliczająca się indywidualnie w pozycji 6 zaznacza pole nr 1., oraz pole w pozycji 7.

2. Sekcja A. Miejsce i cel składania zeznania
W pozycji 10. należy zaznaczyć pole nr 1.

3. Sekcja C. Dochody / Straty ze źródeł przychodów
Pozycje 44, 45 oraz 46 zostały przepisane z PIT-40a.
Jeżeli emerytura/renta jest jedynym źródłem uzyskiwania przychodów w wierszu 6. RAZEM przepisujemy
odpowiednie kwoty z wiersza 2.

W pozycji 65 należy wpisać 0, ponieważ przy świadczeniach emerytalnych/rentowych nie powstają koszty
uzyskania przychodów.
Osoba rozliczająca się indywidualnie nie wypełnia sekcji C.2. Dochody i straty małżonka

4. Sekcja D. Odliczenia od dochodu
W pozycji 103 należy przepisać kwotę z pozycji 66, a następnie tą samą kwotę wpisać w pozycji 111.

5. Sekcja E. Obliczenie podatku
W pozycji 112 należy przepisać kwotę z pozycji 111 (sekcja D) zaokrągloną do pełnych złotych
zgodnie z następującą zasadą:
- końcówki do 49 groszy zaokrąglamy w dół
- natomiast końcówki od 50 groszy zaokrąglamy w górę
Następnie należy obliczyć podatek.
Podstawą do obliczenia podatku jest kwota z pozycji 112
Jeżeli jest niższa niż 85 528zł – należy pomnożyć ją razy 18%
a następnie od otrzymanego wyniku odjąć 556,02zł (jest to kwota zmniejszająca podatek)
Zgodnie z przykładem:
Kwota z pozycji 112 → 31 859 ∙ 18% = 5734,62
5734,62 – 556,02 = 5178,60 ← kwota w pozycji 113
Obliczoną kwotę należy wpisać w pozycji 113 oraz 115.

Jeżeli kwota z pozycji 112 byłaby wyższa niż 85 528zł wtedy obliczenie podatku wyglądałoby następująco:
1.
2.
3.
4.

Kwotę z pozycji 112 należałoby pomniejszyć o 85 528zł
Otrzymany wynik pomnożyć razy 32%
A następnie do otrzymanej wartości dodać 14 839,02 zł
W ten sposób zostałby wyliczony podatek, który należałoby wpisać w pozycję 113

6. Sekcja F. Odliczenia od podatku
Pozycja 116 została przepisana z PIT-40a.
Od obliczonego w poprzednim kroku podatku, który został wpisany w pozycji 115 (sekcja E) należy odjąć
kwotę wykazaną w pozycji 116 tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymany wynik należy wpisać
w pozycję 122 jako podatek po odliczeniach.
Zgodnie z przykładem:
Kwota z pozycji 115 → 5178,60 – 2469,04 = 2709,56 ← kwota w pozycji 122

7. Sekcja G. Obliczenie zobowiązania podatkowego
Kwotę z pozycji 122 (sekcja F) po zaokrągleniu do pełnych złotych (zgodnie z zasadą: do 49 groszy
zaokrąglamy w dół, natomiast od 50 groszy zaokrąglamy w górę) należy wpisać w pozycję 126.
W pozycji 127 należy wpisać kwotę z pozycji 67 (sekcja C.1)

8. Przekazanie 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego
Aby przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego konieczne jest podanie
numeru KRS organizacji w pozycji 131, oraz wpisanie kwoty w pozycji 132. Kwota ta powinna zostać
zaokrąglona w dół do pełnych dziesiątek groszy, jednak nie może ona być wyższa od 1% kwoty z pozycji
126 (sekcja G).
Zgodnie z przykładem:
Kwota z pozycji 126 → 2710 ∙ 1% = 27,10 ← kwota w pozycji 132
Gdyby kwota podatku w pozycji 126 wynosiła np. 3333zł, wtedy obliczenia wyglądałyby następująco:
3333 ∙ 1% = 33,33, a po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy = 33,30zł

Nr KRS Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego – 0000055617

W pozycji 133 można wpisać cel szczegółowy na jaki ma być przeznaczona przekazana wpłata.

9. Podpisanie deklaracji PIT-37
W pozycji 144 należy własnoręcznie podpisać deklarację.
Tak wypełniony druk należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wpisanym w pozycji 9 (sekcja A) do 30 kwietnia

