INFORMATOR DLA RYCZAŁTOWCÓW
JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ ZEZNANIE
PIT-28 ZA 2013 ROK

Urząd Skarbowy
w Mogilnie

Zeznanie PIT-28 za 2013 rok należy złożyć w Urzędzie Skarbowym
właściwym

według

miejsca

zamieszkania

podatnika

w

terminie

do 31 stycznia 2014 roku

Podatnicy do zeznania PIT-28 powinni złożyć załączniki PIT/28A lub PIT-28/B.
PIT-28/A składają osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ci, którzy osiągają
przychody z najmu (stawka 8,5%).
PIT-28/B wypełniają podatnicy, którzy uzyskują dochód z prowadzonej spółki cywilnej
(spółek) osób fizycznych. PIT-28/B składają wspólnicy (udziałowcy spółki), a nie spółka.
W pozycjach od 10 do 19 należy wpisać adres zamieszkania zgłoszony w urzędzie
skarbowym.

Sekcja „C” - przychody podatnika objęte ryczałtem
• wiersz 1 (poz. 20-26) to przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej
na własne nazwisko (należy tutaj przenieść dane na podstawie załącznika PIT-28A
- część B.2. poz. 9-11),
• wiersz 2 (poz. 27-33) to przychody objęte ryczałtem z działalności prowadzonej
w formie spółki lub spółek osób fizycznych, w których osoba, której dotyczy zeznanie
jest wspólnikiem (należy tutaj przenieść dane na podstawie załącznika PIT-28B
- część C.3.),
• wiersz 3 (poz. 34-35) to przychody między innymi z najmu objęte ryczałtem (należy tutaj
wypełnić dane na podstawie załącznika PIT-28A - poz. 15),
• wiersz 4 (poz. 36-42) to sumy przychodów wykazanych w wierszach 1, 2 i 3,
• wiersz 5 (poz. 43-49) to przychody określone przez organ podatkowy i podlegające
opodatkowaniu pięciokrotnością stawki właściwej dla danej działalności
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Sekcja „D” - (od 62 do 72 ) służy do wykazania odliczeń od przychodu takich jak:
• (poz. 63) należy tu wpisać zapłacone w 2013 roku składki na ubezpieczenie społeczne
(czyli składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe
- również osób współpracujących)
• (poz. 65) ulgi podlegające odliczeniu wykazane w części B załącznika PIT/O - darowizny
(poz. 11, PIT/O), wydatki na cele rehabilitacyjne (poz. 15, PIT/O) oraz wydatki na Internet
(poz. 19, PIT/O )
• (poz. 66) należy tu przenieść łączną sumę odliczeń z poz. 62-65.
• (poz. 67) ulgi mieszkaniowe, czyli odsetki od kredytu lub pożyczki mieszkaniowej
wykazane w części B.1. załącznika PIT/D. Istotne jest, że kwota ta nie może być większa
od kwoty przychodów z poz. 66.

• (poz. 68) przychód z poz. 66 po odjęciu kwoty z poz. 67.
Sekcja „E”
Ma na celu wyliczenie kwot według proporcji w jakich opodatkowane są przychody
z uwzględnieniem stawek ryczałtu.
W tym celu kwotę z poz. 72 należy pomnożyć przez udział procentowy wypełniony
w poz. od 50 do 55.
Kwota ta nie może być większa niż kwoty z poz. od 36 do 41.

Sekcja „F”
Przychody po odliczeniach (po zaokrągleniu do pełnych złotych od 0,50 gr. w górę).
Od kwot przychodów uzyskanych według poszczególnych stawek (poz.36-41) należy odjąć
kwoty przysługujących odliczeń według poszczególnych stawek ryczałtu z sekcji E (poz. 73-79).
•

(poz. 87) należy wpisać sumę kwot z poz. 80-86

Sekcja „G”
•

(poz.

88-94)

obliczenie

ryczałtu

od

przychodów

ewidencjonowanych

według

poszczególnych stawek procentowych
•

(poz. 95) należy wpisać sumę kwot z poz. 88-94

•

(poz. 97) zeznania należy wykazać zapłacony za granicą podatek, który podlega
odliczeniu od ryczałtu (w granicach limitu obliczonego zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a
ustawy o PIT)

•

(poz. 98) od sumy kwot z poz. 95 i 96 należy odjąć kwotę z poz. 97
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Sekcja „H”
•

(poz. 98) od sumy kwot z poz. 95 i 96 należy odjąć kwotę z poz. 97

•

(poz. 99) należy wpisać 7,75% kwoty z zapłaconej w 2013 roku składki
na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota ta nie może przekroczyć kwoty ryczałtu z poz. 98.
Jeśli kwota tej składki jest wyższa należy wpisać do poz. 99 kwotę z poz. 98

•

(poz. 100) wykazywana jest wartość składki zapłaconej na obowiązkowe ubezpieczenie
zdrowotne za granicą

•

(poz. 101) należy tu przenieść kwotę z poz. 42 załącznika PIT/O. Kwota ta nie może
przekroczyć kwoty ryczałtu pomniejszonego o opłacone składki na ubezpieczenie
zdrowotne

W poz. 102 należy wykazać kwotę odliczeń z tytułu poniesionych wydatków mieszkaniowych.
Kwota ta przenoszona jest z poz. 52 załącznika PIT/D.

Sekcja „I”
•

(poz. 98) od sumy kwot z poz. 95 i 96 należy odjąć kwotę z poz. 97

•

(Poz. 105) od kwoty z poz. 98 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) należy odjąć
odliczenia wykazane w poz. 99, 101 i 103, wynik zaokrąglić do pełnych złotych.

Sekcja „K”
W poz. 109 należy wpisać kwotę wpłaconego w 2013 roku ryczałt. Wyliczoną kwotę
należy następnie odjąć od sumy kwot z pozycji 105 i poz. 107. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną
należy wpisać w pozycji 111 jako nadpłatę. Jeżeli wynik jest dodatni, to należy go wpisać
w pozycję 110. Kwota do zapłaty powinna być wpłacona do 31 stycznia 2014 roku.

Sekcja „L”
W poz. od 112 do 122 należy wpisać kwoty należnego ryczałtu wyliczonego z ewidencji
przychodów w poszczególnych miesiącach lub kwartałach (od stycznia do listopada 2013 r.)
po zaokrągleniu do pełnych złotych.
W poz. 123 należy wpisać sumę kwot z poz. 112-122

Sekcja „M”
Wniosek wymaga podania numeru KRS organizacji, na rzecz której ma być przekazany
maksymalnie 1% podatku wykazanego w poz. 105. Warunkiem przekazania 1% jest zapłata
w pełnej wysokości należnego ryczałtu stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być
przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapłata powinna zostać dokonana
nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.
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Sekcja „N”
Odnosi się do informacji uzupełniających sekcję M.
Zawiera takie dane jak: cel szczegółowy, na jaki przekazywany jest 1% podatku należnego,
e-mail, faks oraz telefon.

Sekcja „O”
Należy podać liczbę dołączonych do zeznania załączników.

Sekcja „P”

POZ. 139 PODPIS PODATNIKA !!!
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