
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 listopada 2018 r.

Poz. 2239

1)

z dnia 23 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 45b pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. 
2)

3)

1)

2)

2159, 2192, 2193 i 2215.
3)

poz. 2126).
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PIT-40A/11A*

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY1)/INFORMACJA  
O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO2) *

ZA ROK PODATKOWY
4. Rok Znak:

Znak:

Podstawa prawna: 

cy: 

Art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1509,  
z pó ”. 
Organ rentowy. 
Do ko ca stycznia roku nast cego po roku podatkowym – urz dowi skarbowemu, do ko ca lutego roku nast cego po 
roku podatkowym – podatnikowi.  
Podatnik oraz urz d, o którym mowa w art. 34 ust. dem”. 

A ADANIA FORMULARZA
5. Urz

 (zaznaczy ciwy kwadrat): 

enie formularza      2. korekta formularza

pienie PIT-40A3)

1. tak

B

9. REGON 

 12. Powiat 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
 20. (zaznaczy ciwy kwadrat):

  1. nieograniczony obowi zek podatkowy (rezydent)4)  2. ograniczony obowi zek podatkowy (nierezydent)5)

*)

6)

cego to samo )7) cego to samo )7)

(dzie  - miesi c - rok) 

- -
30. Powiat  

D. DOCHODY PODATNIKA ORAZ ZALICZKI NA PODATEK  

     gr
a b c

38. 

,            
39. 

40. 

,            
41. 

*) Niepotrzebne skre li . 

z dnia 23 listopada 2018 r. (poz. 2239)



 

PIT-40A/11A(19) 2/2

E. INFOR
NIE ZDROWOTNE

 42.  

43.  

44.  

odr
45.  

F. ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY 
(po zaokr

Od kwoty z poz. 38 nale  kwot  z poz. 42. Je eli ró , nale y wpisa  0.

46.  

ny (po zaokr

Podatek od podstawy z poz. 46 obliczony zgodnie z art. 34 ustawy.

47.  

Ró

Od kwoty z poz. 47 nale  kwot  z poz. 39. Je eli ró , nale y wpisa  0. 
cona z bie cych wiadcze .

48.  

Ró

Od kwoty z poz. 39 nale  kwot  z poz. 47. Je eli ró , nale y wpisa  0. 
, zaliczona zostanie na poczet zaliczki za marzec roku nast cego po roku 

cznie z bie cymi wiadczeniami.

49.  

Je eli z rocznego obliczenia podatku wynika: 
–  y wpisa  sum  kwot z poz. 39 i 48 

 kwot  z poz. 49. 

50.  

NIA I POBRANIA PODATKU 

nienia 
1)  Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporz cym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy

emerytur i rent, wiadcze tkiem podatników: 
zek poboru zaliczek, 

yli o wiadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów onka lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wy cych 
    dzieci, chyba e podatnik przed ko ania, 
c) w stosunku do których, na podstawie przepisów Or ci lub w cz ci z obowi zku poboru zaliczek na podatek 
    dochodowy, 
d) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowie
e) którzy przed ko yli organowi rentowemu wniosek o niesporz dzanie rocznego obliczenia podatku. 

2)    o dochodach (PIT-11A) organy rentowe sporz  rocznego obliczenia podatku (PIT-40A) (np. podatni cym 
wiadczenia okre lone w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 ustawy, lub gdy nie 

 mo liwo ci pobra
3)  Zgodnie z art. 34 ust. 14 ustawy. 
4)  W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 1 w poz. 20, ni  poz. 22–24. 
5)  W przypadku zaznaczenia kwadratu nr 2 w poz. 20, w poz. 28–37 nale y poda  Polska oraz adres zamieszkania za granic

dokumentu powinien by
6) W poz. 22 nale y poda ze

zamieszkania. W przypadku braku takiego numeru w poz. 22 nale y poda cego to samo  podatnika, uzyskanego w tym pa stwie. 
7)  

d  zeznanie podatkowe 

- PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenosz  kwoty wykazane w cz ci D oraz w cz
naniach, 

- PIT-40A i b d  zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenosz  kwoty wykazane w cz ci D w poz. 38, w cz ci E  
w poz. 42, 43 i 44 oraz w cz ci F w poz. 50 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach. 

 Je tury – 
wiadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy”  na podatek w wysoko

uwzgl

Za uchybienie obowi  przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 


