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1. Numer Identyfikacji Podatkowej

└────┴────┴────┘
-
└────┴────┴────┘

-
└────┴────┘

-
└────┴────┘

2. Nr dokumentu 3. Status

 PIT-53
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO DOCHODU

w 4. Miesiąc - rok

└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

Formularz jest przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatników, m.in.:
- ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy,
- z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych,

działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, a także osobistego świadczenia usług na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzieło.

Podstawa prawna:

Składający:
Terminy składania:

Miejsce składania:

Art.44 ust.3a, 3e i 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14,
poz.176, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych.
Do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik uzyskał dochód, a w przypadku podatnika czasowo
przebywającego za granicą, który uzyskał dochody ze źródeł przychodów położonych poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej - do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym wrócił do kraju. Rozliczenia za grudzień dokonuje się
w terminie złożenia zeznania podatkowego, bez składania deklaracji.
Urząd skarbowy 1) według miejsca zamieszkania lub pobytu podatnika w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego
deklaracja dotyczy.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwisko

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

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowość 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU
Źródła przychodów Przychód

zł,           gr

Koszty uzyskania
przychodów

zł,           gr

Dochód
(b - c)

zł,           gr

a b c d
1. Przychody ze stosunku pracy, z zagranicy, bez pośrednictwa

płatnika 2)
19.

,              
20.

,              
21.

,              
2. Emerytury i renty z zagranicy, bez pośrednictwa płatnika 22.

,              
23.

,              
3. Przychody z tytułów określonych w art.13 pkt.2, 4 i 6-9 ustawy,

bez pośrednictwa płatnika
24.

,              
25.

,              
26.

,              
4. Inne przychody 27.

,              
28.

,              
29.

,              
RAZEM

Suma kwot z wierszy od 1 do 4.

30.

,              

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
2) Należy wpisać przychód po odliczeniu kwot zwolnionych na podstawie art.21 ust.1 pkt 20 ustawy.
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D. OBLICZENIE NALEŻNEJ ZALICZKI
Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2 3) ustawy, opłacone w danym miesiącu

Odliczane składki nie mogą przekroczyć kwoty z poz.30.

31.

zł,              gr

Inne odliczenia od dochodu 4), niewymienione w poz.31
Odliczenie nie może przekroczyć kwoty z poz.30
pomniejszonej o kwotę z poz.31.

32. Podać rodzaj: 33.

zł,              gr

Podstawa obliczenia podatku (po zaokrągleniu do pełnego złotego)

Od kwoty z poz.30 należy odjąć sumę kwot z poz.31 i 33.

34.

zł
Zaliczka na podatek, obliczona według zasad określonych w art.44 ust.3a i/lub ust.7

19% kwoty z poz.34 5)

35.

zł,              gr

Podatek zapłacony za granicą, podlegający odliczeniu zgodnie z zawartymi przez Rzeczpospolitą Polską umowami
o unikaniu podwójnego opodatkowania, przeliczony na złote

36.

zł,              gr

Zaliczka na podatek, po odliczeniu podatku zapłaconego za granicą 6)

Od kwoty z poz.35 należy odjąć kwotę z poz.36.

37.

zł,              gr
Składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art.27b ust.1 pkt 1, z zastrzeżeniem art.27b ust.2 3) ustawy, opłacona
w danym miesiącu
Odliczana składka nie może przekroczyć kwoty z poz.37.

38.

zł,              gr

Inne odliczenia od podatku 4), niewymienione w poz.38
Odliczenie nie może przekroczyć kwoty z poz.37
pomniejszonej o kwotę z poz.38.

39. Podać rodzaj: 40.

zł,              gr

Należna zaliczka (po zaokrągleniu do pełnego złotego)

Od kwoty z poz.37 należy odjąć sumę kwot z poz.38 i 40.

41.

zł

E. OGRANICZENIE POBORU ZALICZEK - NA PODSTAWIE ART.22 §2A USTAWY Z DNIA 29.08.1997 R. -
ORDYNACJA PODATKOWA (DZ.U. Z 2005 R. NR 8, POZ.60, Z PÓŹN. ZM.)

42. Numer(-y) decyzji organu podatkowego 43. Data(-y) decyzji organu podatkowego (dzień - miesiąc - rok)

Kwota wynikająca z decyzji organu podatkowego 44.

zł

Kwota zrealizowana w poprzednich miesiącach 45.

zł

Kwota do zrealizowania w niniejszej deklaracji

Podana kwota nie może przekroczyć kwoty wykazanej w poz. ”Należna zaliczka”.

46.

zł

F. OBLICZENIE KWOTY DO ZAPŁATY
Kwota do zapłaty *)

Od kwoty z poz.41 należy odjąć kwotę z poz.46.

47.

zł

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością
i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.
48. Podpis podatnika

H. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
49. Uwagi urzędu skarbowego

50. Identyfikator przyjmującego formularz 51. Podpis przyjmującego formularz

3) Odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art.21, 52, 52a i 52c ustawy,
oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów - Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

4) Poz.32 i 33 wypełnia podatnik, w sytuacji gdy obowiązujące przepisy przewidują pomniejszenie dochodu do opodatkowania o kwoty inne niż
wymienione w poz.31, odpowiednio poz.39 i 40 wypełnia podatnik, w sytuacji gdy obowiązujące przepisy przewidują pomniejszenie podatku o kwoty
inne niż w poz.38.

5) Zgodnie z art.44 ust.3a ustawy, przy obliczaniu zaliczki można, zamiast stawki podatkowej w wysokości 19%, zastosować odpowiednio wyższą
stawkę, o której mowa w skali podatkowej.

6) Podatnicy, którzy oprócz dochodów z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów
znajdujących sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskują dochody ze źródeł przychodów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednak odliczenie to nie może
przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany za granicą.

*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.47 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954).


