
SKŁADANIE DEKLARACJI, INFORMACJI PODATKOWYCH ORAZ Z EZNAŃ 
 
 

1. Kogo dotyczy 
 

 Osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz płatników. 
 

2. Jakie dokumenty nale ży zło żyć 
 

 Deklaracje Podatkowe: 
1) PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; 
2) PIT-8AR - deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. 
 
Informacje Podatkowe: 
1) PIT-11 - informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; 
2) PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów 

pieniężnych; 
3) PIT-R - informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków 

społecznych i obywatelskich; 
4) PIT-14 - informacja o: 

a) wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego     
lub mieszkaniowego, 

b) wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy 
mieszkaniowej. 

 
Zeznania Podatkowe: 
1) PIT-37 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; 

Załączniki: 
a) PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, 
b) PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych, 
c) PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych, 
d) PIT/UZ - częśc uzupełniajaca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014; 

2) PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; 
Załączniki: 
a) PIT/B - informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
b) PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, 
c) PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych, 
d) PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych, 
e) PIT/UZ - część uzupełniajaca zeznania podatkowego PIT-36 i PIT-37 za 2014r., 
f) PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku 

podatkowym, 
g) PIT/Z - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawi art. 44 ust. 7a 
ustawy; 

3) PIT-36L - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; 
Załączniki: 
a) PIT/B - informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, 
b) PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, 
c) PIT/D - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych, 
d) PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu 

potrzeb mieszkaniowych 
4) PIT-38 zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników 

którzy uzyskali przychody z tytułu: 
a) odpłatnego zbycia: 

- papierów wartościowych, 
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), 
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, 
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną, 

b) objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów            
w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego 
zorganizowana część 

Załączniki: 
PIT/ZG (informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku 
podatkowym; 

5) PIT-39 - zeznanie o wysokości dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. 
Załączniki: 



PIT/ZG - informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku 
podatkowym; 

6) CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; 
Załączniki: 
a) CIT-8/O - informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych                    

i zwolnionych od podatku, 
b) CIT-D - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych                                    

o otrzymanych/przekazanych darowiznach, 
c) CIT-ST - informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego 

dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 
d) SSE-R - rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej 

działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia; 
7) PIT-40 - roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym; 
8) PIT-40A/11A  - roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/ informacja o dochodach 

uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy. 
 

3. Gdzie pobra ć druki  
 

 1) W Urzędzie Skarbowym Warszawa-Wawer - Sala Obsługi Klienta – pok. 118: 
poniedziałek 8:00-18.00, 
wtorek - piątek 8.00:16.00. 

2) Ze strony internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl). 
3) Ze strony internetowej Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer: 

www.warszawa.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-warszawa-wawer/.. 
 

4. Termin zło żenia dokumentów  
 

 Termin złożenia określony został przy poszczególnych dokumentach. 
 

5. Tryb składania dokumentów  
 

 1) W siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer, Sala Obsługi Klienta pokój 118: 
poniedziałek 8:00-18.00, 
wtorek - piątek 8.00:16.00. 

2) Za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer ul. Mycielskiego 21, 
04-379 Warszawa. 

3) W URZĘDOMATACH znajdujących się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Urzędu 
Dzielnicy Wesoła. 

4) W formie elektronicznej - http://e-deklaracje.mf.gov.pl/. 
 

6. Wymagane opłaty  
 

 Nie pobiera się. 
 

7. Termin załatwienia sprawy  
 

 Nadpłatę wynikającą z zeznania organ podatkowy zwraca w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia 
zeznania. 
 
Kwotę do zapłaty wynikającą ze złożonego zeznania podatnik uiszcza w terminie do dnia 30 kwietnia 
roku, na konto oprganu podatjkowego w którym składane jest rozliczenie. 

 

8. Sposób i forma załatwienia sprawy  
 

 Wyżej wymienione dokumenty są przyjmowane i sprawdzane pod względem formalnym, 
merytorycznym i rachunkowym. 

 

9. Środki odwoławcze  
 

 Nie występują. 
 

10. Dodatkowe informacje  
 

 Brak.. 
 

11. Podstawa prawna  
 

 1) Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U.                 
z 2012r. poz. 361 z późn. zm.). 

2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014r. w sprawie określenia niektórych 
wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 
dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1634). 

3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 613                 
z późn. zm.).  

 


