PIT-2
Nazwisko .......................................
Imiona 1.....................................2...............................................
.......................................................
Nr PESEL albo NIP *
OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA NA 2022 r.
dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (art. 32 ust. 3 ustawy z 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2021 r. poz.1128 z późn. zm.)
ULGA PODATKOWA :
Niniejszym wskazuję płatnika .....................................................................................................................
(nazwa zakładu pracy - pieczątka )
jako właściwego do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty
zmniejszającej podatek, określonej w art. 27, gdyż:
1) nie otrzymuję emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
2) nie osiągam dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się
produkcją rolną,
3) nie otrzymują świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
4) nie osiągam dochodów, od których jestem zobowiązany (-na) opłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podstawie
art. 44 ust. 3 ustawy, tj. dochodów:
a) z działalności gospodarczej, o której mowa a art. 14 ustawy.
1. .................................
podpis pracownika
PODWYŻSZONE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW :
Upoważniam do podwyższenia kosztów uzyskania przychodów do kwoty 300,00 zł, ponieważ moje miejsce
zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i nie otrzymuję dodatku za rozłąkę
(podstawa prawna – art. 22 ust. 2 pkt 3 ww ustawy).
2. .................................
podpis pracownika
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karna skarbowa za
podanie danych niezgodnych prawdą jest mi znana.
.........................................
data

3. .................................…….
podpis pracownika

(W POZYCJI NR 3 ZAWSZE POWINIEN PODPISAĆ PRACOWNIK POTWIERDZAJĄC POWYŻSZE DANE)

Pouczenie :
Pracownik jest obowiązany zawiadomić zakład pracy o zmianach w stosunku pracy do stanu faktycznego z oświadczenia
przed wypłatą wynagrodzeń za miesiąc, w którym zaszła zmiana ( art.32 ust.4 ww ustawy )
W przypadku osób nie posiadających stałego lub czasowego zameldowania w Polsce należy wpisać miejsce pobytu w
Polsce.
* PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej
lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; NIP - w przypadku pozostałych
podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
**Ważne miejsce zamieszkania a nie zameldowania.
(WYPEŁNIĆ PONIŻSZE DANE JEŚLI NASTĄPIŁA ZMIANA OD OSTATNIEGO ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA)

Miejsce zamieszkania ** (wpisuje się miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2021 r.)
Ulica .................................... Nr domu ......... Nr mieszkania ........... Miejscowość ........................................................
Kod pocztowy .............................. Poczta............................................Gmina/Dzielnica .....................................…
Powiat ..................................Województwo.............................................…
URZĄD SKARBOWY W ........................................................ ul. ................................................. Nr. ...........................

