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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

  2. Nr dokumentu   3. Status 

PIT-DZ  

INFORMACJA O DZIECIACH UPRAWNIAJĄCYCH PODATNIKA DO ULGI  
DLA RODZIN 4+1) 

 
w roku podatkowym 

4. Rok 

└────┴────┴────┴────┘ 
 

5. Nr informacji2) 

└────┴────┘ 

 Podstawa prawna: Art. 21 ust. 46 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128,  
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Składający: Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, który w roku podatkowym korzysta ze zwolnienia od podatku 
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy (tzw. ulga dla rodzin 4+)3). 

Termin składania: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy. 

Miejsce składania: Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 45 ustawy.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 

 6. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja 

 7. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie informacji  ❑2. korekta informacji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej4) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA 

 8. Nazwisko    
 
 

9. Pierwsze imię 10. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
  

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

 11. Kraj 12. Województwo 13. Powiat  

 14. Gmina 15. Ulica 16. Nr domu 17. Nr lokalu 

 18. Miejscowość 19. Kod pocztowy 

C. INFORMACJA O DZIECIACH5) 

W odniesieniu do każdego z czworga dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+ należy podać jego numer PESEL. Jedynie w przypadku dzieci 

urodzonych za granicą i nieposiadających numeru PESEL należy podać: pierwsze imię, nazwisko oraz datę urodzenia dziecka. 

C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (1)  
 1. PESEL 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Pierwsze imię 

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (2)  
 1. PESEL 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Pierwsze imię 

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

C.3. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (3)  
 1. PESEL 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Pierwsze imię 

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

C.4. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA (4)  
 1. PESEL 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Pierwsze imię 

 3. Nazwisko 4. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

D. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
 20. Podpis podatnika 21. Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do podpisania informacji 

w imieniu podatnika 
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Objaśnienia 

1) Ulga dla rodzin 4+ to zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy.  
Ulga dla rodzin 4+ przeznaczona jest dla podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: 
a) małoletnich, 
b) pełnoletnich, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 
c) pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe, 

obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz innym państwie, które w roku podatkowym uzyskały dochody, z wyjątkiem renty rodzinnej, podlegające 
opodatkowaniu według skali podatkowej (art. 27 ustawy) lub 19% podatkiem od dochodów z kapitałów pieniężnych (art. 30b ustawy) lub przychody objęte  
tzw. ulgą dla młodych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy i tzw. ulgą na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy – w łącznej wysokości 
nieprzekraczającej dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 240),  
w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego, 

- wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie  
  orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek 
  alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. 
  Przy czym podatnik korzysta z ulgi dla rodzin 4+, o ile do dziecka nie mają zastosowania przepisy dotyczące: 
- 19% podatku liniowego lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
  fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), z wyłączeniem przychodów z najmu prywatnego - w zakresie osiągniętych w roku podatkowym 
  przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo 
  przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń; 
- opodatkowania dochodów na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985) lub ustawie z dnia 
  6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1704). 

2) Jeżeli poza informacją o czwórce dzieci wykazanych w części C, podatnik chce podać dane o pozostałych dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+,wypełnia kolejną 
informację PIT-DZ, podając w poz. 5 kolejny numer składanej informacji. 

3) Obowiązku złożenia informacji nie ma podatnik, który za rok podatkowy, w którym korzysta z ulgi dla rodzin 4+ złożył zeznanie podatkowe. W tym przypadku 
informację o dzieciach uprawniających do ulgi podatnik wykazuje wyłącznie w składanym zeznaniu. 

4) Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowej, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). 
5) W części C nie uwzględnia się dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych. 

Pouczenie 

 Za naruszenie obowiązków podatkowych grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 

 


