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tel. centrala: 48 368 14 00, fax: 48 3681498 
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KARTA INFORMACYJNA 
K-14/1 

Data wydania: 30.05.2018 r. 

SKŁADANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH W ZAKRESIE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ  

OSOBY FIZYCZNE (PIT-28) 
 

Dotyczy Osób fizycznych osiągających przychody opodatkowane ryczałtem: 
1) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą; 
2) osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, 

poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te 
nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności 
gospodarczej. 

 

Wymagane 
dokumenty 

PIT-28 – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości 
dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 
rok  
 
Załączniki: 
PIT-28A - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej 
na własne nazwisko  oraz najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych 
umów o podobnym charakterze 
PIT-28B - informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej 
w formie spółki (spółek) osób fizycznych 
PIT-O - informacja o odliczeniach od dochodu/przychodu i odliczeniach od podatku 
w roku podatkowym 
PIT-D - informacja o odliczeniach wydatków mieszkaniowych 
PIT-2K - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją 
służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. 
 

Gdzie pobrać druki Deklaracje PIT-28 wraz z załącznikami można pobrać: 
1) ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.finanse.mf.gov.pl;(zakładka 

– PIT – Formularze); 
2) w siedzibie urzędu na Sali Obsługi Podatników pokój 130 stanowisko 15,16. 
 

Składanie 
dokumentów 

Deklaracje PIT-28 wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 
31 stycznia roku następującego po roku podatkowym i do tego dnia należy wpłacić 
kwotę ryczałtu wynikającą z zeznania. 
 

Wymagane opłaty Nie występują. 
 

Realizacja Zeznania wraz z załącznikami przyjmowane są i sprawdzane pod względem 
formalnym przez pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu 
i obsługiwane przez merytoryczne komórki organizacyjne urzędu. 
 
W przypadku złożenia poprawnego zeznania wynikająca z niego nadpłata podlega 
zwrotowi w terminie 3 miesięcy od daty złożenia. 
 

Dodatkowe 
informacje 

Osoby składające zeznanie PIT-28 w siedzibie urzędu proszone są o potwierdzenie 
dokonanych wpłat przed złożeniem zeznania w pokoju 221. 
Wpłat ryczałtu wynikających z zeznań można dokonać: 
1) gotówką w punkcie banku prowadzącym zastępczą obsługę kasową urzędu 

http://www.finanse.mf.gov.pl/
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pokój 112 lub 
2) bezgotówkowo na rachunek bankowy Pierwszego Urzędu Skarbowego 

w Radomiu NBP O/O Warszawa numer konta:  
46 1010 1010 0096 5422 2300 0000.  

 
Uwaga! 
Podatnicy osiągający przychody opodatkowane w formie ryczałtu nie mogą 
skorzystać przy rozliczeniu rocznym z ulgi z tytułu wychowywania dzieci. 
 

Podstawa prawna  1. Ustawa z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r.  
poz. 2157 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 
800 ze zm.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karta ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa. 


