POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA PODMIOT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu wypłacającego
[Tax Identification Number of paying agent]

2. Nr dokumentu
[Document no]

3. Status
[Status]

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

IFT/A

INFORMACJA O NUMERACH RACHUNKÓW I WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW (DOCHODÓW)
WYPŁACONYCH LUB POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI FAKTYCZNEMU LUB
POŚREDNIEMU ODBIORCY NIEMAJĄCEMU W POLSCE MIEJSCA ZAMIESZKANIA
[INFORMATION ON ACCOUNT NUMBERS AND REVENUE (INCOME) DERIVED BY
NON-RESIDENT BENEFICIAL OWNER OR INTERMEDIARY AGENT]
ZA OKRES
[FOR PERIOD]

4. Od [From] (dzień - miesiąc - rok) [(day-month-year)]

5. Do [To] (dzień - miesiąc - rok) [(day-month-year)]

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

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

Załącznik do informacji: IFT-3/IFT-3R. [Annex to the information IFT-3/IFT-3R]

A. DANE PODMIOTU WYPŁACAJĄCEGO
[IDENTIFICATION DATA OF PAYING AGENT]

* - podmiot niebędący osobą fizyczną [paying agent other than natural person]

** - podmiot będący osobą fizyczną [natural person]

A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION DATA]
6. Rodzaj podmiotu wypłacającego (zaznaczyć właściwy kwadrat) [Type of paying agent (tick right box)]

q

q

1. podmiot niebędący osobą fizyczną [paying agent other than natural person]
2. osoba fizyczna [natural person]
7. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia ** [Full name */ Family name, first name, date of birth **]

B. DANE ODBIORCY [IDENTIFICATION DATA OF RECIPIENT]
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE [IDENTIFICATION DATA]
8. Nazwisko / Nazwa [Family name / Name]

9. Pierwsze imię [First name]

10. Imię ojca [Father’s name]

11. Imię matki [Mother’s name]

12. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) [Date of Birth (day-month-year)]

13. Miejsce urodzenia [Place of Birth]

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

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA [FULL ADDRESS]
14. Kraj [Country]

15. Miejscowość [Locality]

16. Kod pocztowy [Postal code]

17. Ulica [Street]

18. Nr domu [Building number]

19. Nr lokalu [Flat number]

C. NUMER I TYP RACHUNKU [NUMBER AND TYPE OF ACCOUNT]
20. Numer rachunku lub w przypadku jego braku identyfikacja wierzytelności
stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
przychodów/dochodów [Account number, or where there is none,
identification of debt claim giving rise to the interest]

21. Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym lub inny rodzaj
numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru
identyfikacyjnego papierów wartościowych (OSIN) (zaznaczyć właściwy
kwadrat): [Type of account number in international settlements or Other
Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number (OSIN)
(tick right box): ]

q 1. IBAN q 2. ISIN q 3. SWIFT q 4. OBAN q 5. OSIN
D. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODU (DOCHODU) I POBRANEGO PODATKU
ZWIĄZANEGO Z RACHUNKIEM Z CZĘŚCI C. [INFORMATION ON REVENUE (INCOME)
AND TAX WITHHELD WITH RESPECT TO ACCOUNT NUMBER MENTIONED IN PART C.]
Przychody (dochody)
[Revenues (income)]
a

D.1 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 1 ustawy /
art.8 (2)(a) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c par.5
subpar.1 of the Act / Art.8 (2)(a) of the Directive] 1)
D.2 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 2 lub 4
ustawy / art.8 (2)(b) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in
Art.42c par.5 subpar.2 or 4 of the Act / Art.8 (2)(b) of the Directive] 1)

Kwota dochodu
zwolnionego
z opodatkowania
[Amount of income
exempted from
taxation]
b

c

22.

Kwota
pobranego
podatku
[Amount of tax
withheld]

d

23.
zł

26.

Stawka
podatku
w%
[Rate of
tax %]

Kwota dochodu
podlegającego
opodatkowaniu
[Amount of
taxable income]

e

24.

25.

28.

29.

zł

27.

zł

zł
zł
zł
1) Dyrektywa Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. [Council Directive

2003/48/EC of 3 June 2003 on taxation of saving income in the form of interest payments.]
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D.3 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 ustawy /
art.8 (2)(c) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.3 of the Act / Art.8 (2)(c) of the Directive] 1)
D.4 o których mowa w art.42c ust.5 ustawy, wypłacane lub zapisane na
dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy 1)
[reffered to in Art.42c par.5 of the Act, paid to or credited to an
account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive] 1)
D.5 o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4 ustawy, w sytuacji, o której
mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy 1) [reffered to
in Art.42c par.5 subpar.3 and 4 of the Act in the case of
situation reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/
Art.6 (2) of the Directive] 1)

30.

31.
zł

34.

33.

36.

37.

40.

41.

zł

35.

zł

38.

32.

zł

zł

39.

zł

zł

zł

zł

E. NUMER I TYP RACHUNKU [NUMBER AND TYPE OF ACCOUNT]
42. Numer rachunku lub w przypadku jego braku identyfikacja wierzytelności
stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
przychodów/dochodów [Account number, or where there is none,
identification of debt claim giving rise to the interest]

43. Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym lub inny rodzaj
numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru
identyfikacyjnego papierów wartościowych (OSIN) (zaznaczyć właściwy
kwadrat): [Type of account number in international settlements or Other
Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number
(OSIN) (tick right box): ]

q 1. IBAN q 2. ISIN q 3. SWIFT q 4. OBAN q 5. OSIN
F. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODU (DOCHODU) I POBRANEGO PODATKU
ZWIĄZANEGO Z RACHUNKIEM Z CZĘŚCI E. [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) AND
TAX WITHHELD WITH RESPECT TO ACCOUNT NUMBER MENTIONED IN PART E.]
Przychody (dochody)
[Revenues (income)]

Kwota dochodu
Kwota dochodu
zwolnionego
podlegającego
z opodatkowania
opodatkowaniu
[Amount of income
[Amount of taxable
exempted from taxation]
income]

a

b

F.1 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 1 ustawy /
art.8 (2)(a) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.1 of the Act / Art.8 (2)(a) of the Directive] 1)
F.2 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 ustawy/
art.8 (2)(b) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.2 or 4 of the Act / Art.8 (2)(b) of the Directive] 1)
F.3 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 ustawy /
art.8 (2)(c) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.3 of the Act / Art.8 (2)(c) of the Directive] 1)

44.

F.4 o których mowa w art.42c ust.5 ustawy, wypłacane lub zapisane na
dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy 1)
[reffered to in Art.42c par.5 of the Act, paid to or credited to an
account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive] 1)
F.5 o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4 ustawy, w sytuacji, o której
mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy 1) [reffered to
in Art.42c par.5 subpar.3 and 4 of the Act in the case of
situation reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/
Art.6 (2) of the Directive] 1)

56.

c

zł

zł

47.

50.

51.

54.

55.

58.

59.

62.

63.

zł

zł

53.
zł

zł

zł

57.

zł

60.

e

46.
zł

49.

52.

Kwota
pobranego
podatku
[Amount of tax
withheld]

d

45.

48.

Stawka
podatku
w%
[Rate of
tax %]

zł

zł

61.

zł

zł

zł

zł

G. NUMER I TYP RACHUNKU [NUMBER AND TYPE OF ACCOUNT]
64. Numer rachunku lub w przypadku jego braku identyfikacja wierzytelności
stanowiącej podstawę wypłaty lub postawienia do dyspozycji
przychodów/dochodów [Account number, or where there is none,
identification of debt claim giving rise to the interest]

65. Rodzaj numeru rachunku w obrocie międzynarodowym lub inny rodzaj
numeru rachunku bankowego (OBAN) lub inny rodzaj numeru
identyfikacyjnego papierów wartościowych (OSIN) (zaznaczyć właściwy
kwadrat): [Type of account number in international settlements or Other
Bank Account Number (OBAN) or Other Securities Account Number
(OSIN) (tick right box): ]

q 1. IBAN q 2. ISIN q 3. SWIFT q 4. OBAN q 5. OSIN
H. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYCHODU (DOCHODU) I POBRANEGO PODATKU
ZWIĄZANEGO Z RACHUNKIEM Z CZĘŚCI G. [INFORMATION ON REVENUE (INCOME) AND
TAX WITHHELD WITH RESPECT TO ACCOUNT NUMBER MENTIONED IN PART G.]
Przychody (dochody),
[Revenues (income)]

Kwota dochodu
Kwota dochodu
zwolnionego
podlegającego
z opodatkowania
opodatkowaniu
[Amount of income
[Amount of taxable
exempted from taxation]
income]

a

b

H.1 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 1 ustawy /
art.8 (2)(a) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.1 of the Act / Art.8 (2)(a) of the Directive] 1)
H.2 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 2 lub 4 ustawy/
art.8 (2)(b) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.2 or 4 of the Act / Art.8 (2)(b) of the Directive] 1)
H.3 faktycznego odbiorcy, o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 ustawy /
art.8 (2)(c) dyrektywy 1) [of beneficial owner, referred to in Art.42c
par.5 subpar.3 of the Act / Art.8 (2)(c) of the Directive] 1)

66.

H.4 o których mowa w art.42c ust.5 ustawy, wypłacane lub zapisane na
dobro rachunku pośredniego odbiorcy / art.8 (2)(d) dyrektywy 1)
[reffered to in Art.42c par.5 of the Act, paid to or credited to an
account held by intermediary agent/ Art.8 (2)(d) of the
Directive] 1)
H.5 o których mowa w art.42c ust.5 pkt 3 i 4 ustawy, w sytuacji, o której
mowa w art.42c ust.6 pkt 1 ustawy / art.6 (2) dyrektywy 1) [reffered to
in Art.42c par.5 subpar.3 and 4 of the Act in the case of
situation reffered to in Art.42c par.6 subpar.1 of the Act/
Art.6 (2) of the Directive] 1)

78.
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c

zł

zł

zł

72.

73.

76.

77.

80.

81.

84.

85.

zł

zł

zł

79.

zł

zł

zł

83.

zł

69.

zł

75.

82.

e

68.
zł

71.

74.

Kwota
pobranego
podatku
[Amount of tax
withheld]

d

67.

70.

Stawka
podatku
w%
[Rate of
tax %]

zł

zł

zł

