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,z Nr dokumentu óz Status

PITJOP

OŚWIADCZENIE O PRZEKAZANIU LUB WYCOFANIU ZGODY NA PRZEKAZANIE CZĘŚCI
PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

za
gz Rok

└────┴────┴────┴────┘

-by przekazać 2BmY podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego KOPPMB należy wypełnić część CB natomiast aby wycofać uprzednio
wyrażoną zgodę na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPPB należy wypełnić część D:
Podstawa prawna9 -rt: bmc ust: /a ustawy z dnia )f lipca 2662 r: o podatku dochodowym od osób fizycznych KDz: U: z )()2 r: poz: 22)3B z późn: zm:MB

zwanej dalej „ustawą”:
Składający9 Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznychB który od organu rentowego otrzymał roczne obliczenie podatku PITjb(-B

o którym mowa w art: /b ust: 6 ustawy:
Termin składania9 Do /( kwietnia roku następującego po roku podatkowym:
Miejsce składania9 Urząd skarbowyB o którym mowa w art: bm ust: 2b ustawy:

Az MIEJSCE SKŁADANIA OŚWIADCZENIA
cz Urząd skarbowyG do którego jest adresowane oświadczenie

Bz DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6z Nazwisko 7z Pierwsze imię 8z Data urodzenia

Cz WNIOSEK O PRZEKAZANIE 5GcZ PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego Knumer KRSM organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych
przepisówzW przypadku wypełnienia części C nie wypełnia się części D:

C:2: INFORM-CJ- O OPP
%z Numer KRS

C:): INFORM-CJE UZUPEŁNI-JĄCE PodatnicyB którzy wypełnili część C:2:B w poz: 2( mogą podać cel szczegółowy 2BmYB
a zaznaczając kwadrat w poz: 22B wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imieniaB nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie:
W poz: 2) można podać dodatkowe informacjeB np: ułatwiające kontakt z podatnikiem KtelefonB ejmailM:
5Mz Cel szczegółowy 5GcZ 55z Wyrażam zgodę

5,z Informacje dodatkowe

Dz WYCOFANIE ZGODY NA PRZEKAZANIE CZĘŚCI PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP
Zaznaczenie kwadratu w poz: 2/ oznacza wycofanie uprzednio wyrażonej zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP
na podstawie art: bmc ust: /e ustawy:
5óz Wycofanie zgody

2: tak

Ez PODPIS PODATNIKA 4 OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
5gz Podpis podatnika 5cz Imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej podatnika

Objaśnienie

Złożenie oświadczenia z wypełnioną częścią C:2: oznacza wyrażenie zgody na przekazanie OPP części podatku w wysokości 2BmY podatku należnego:

Przygotowane w fillUp Przyjazne formularze - www.fillup.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

www.fillup.pl
http://www.tcpdf.org

	p1_1: []
	p1_2: []
	p1_3: 
	temp_upo_id: 
	p4: 
	p5: 
	p6: 
	p7: 
	p8: 
	p10: akcja e-life 22 pdf; Kajetan Nowacki
	p11: Off
	p12: 
	p13: Off
	p9: 0000618913
	p10a: 


