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1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika 
 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PIT-R    

 

 

INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU 

PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH 
  w roku 

4. Rok 

└────┴────┴────┴────┘ 

 
Składający: Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 41 ust. 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”. 

Terminy składania: Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym – dla informacji składanych urzędowi skarbowemu; do końca 
lutego roku następującego po roku podatkowym – dla informacji przesyłanych podatnikowi; do dnia zaprzestania 
działalności – w przypadku gdy płatnik zaprzestał działalności przed końcem stycznia lub odpowiednio przed końcem 
lutego roku następującego po roku podatkowym. 
 

Otrzymuje: Podatnik oraz urząd skarbowy1) według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa  
w art. 3 ust. 2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
 5. Urząd skarbowy1), do którego adresowana jest informacja 

 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

1. złożenie informacji       2. korekta informacji2) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA 
 7. Nazwa pełna 

C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 
 8. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić)  

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

 9. Nazwisko 10. Pierwsze imię 11. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
 

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

D. INFORMACJA O KWOTACH WYPŁACONYCH PODATNIKOWI 
 

Miesiąc, 
za który 

dokonano 
wypłaty 

 

Kwota wypłacona 
Kwota wolna 

od podatku dochodowego 
na podstawie art. 21 ust. 1 

pkt 16 lit. b ustawy 

 

Kwota wolna  
od podatku dochodowego  
na podstawie art. 21 ust. 1 

pkt 17 ustawy 

 

Kwota po odliczeniu kwot 
wolnych od podatku 

b – (c + d) 

 zł,        gr zł,        gr zł,        gr zł,        gr 

a b c d e 

Styczeń 
12. 

,               

13. 

,               

14. 

,               

15. 

,               

Luty 
16. 

,               

17. 

,               

18. 

,               

19. 

,               

Marzec 
20. 

,               

21. 

,               

22. 

,               

23. 

,               

Kwiecień 
24. 

,               

25. 

,               

26. 

,               

27. 

,               

Maj 
28. 

,               

29. 

,               

30. 

,               

31. 

,               

Czerwiec 
32. 

,               

33. 

,               

34. 

,               

35. 

,               

Lipiec 
36. 

,               

37. 

,               

38. 

,               

39. 

,               

Sierpień 
40. 

,               

41. 

,               

42. 

,               

43. 

,               

Wrzesień 
44. 

,               

45. 

,               

46. 

,               

47. 

,               

Październik 
48. 

,               

49. 

,               

50. 

,               

51. 

,               
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Listopad 
52. 

,               

53. 

,               

54. 

,               

55. 

,               

Grudzień 
56. 

,               

57. 

,               

58. 

,               

59. 

,               

Razem    
60. 

,               

E. PODPIS PŁATNIKA LUB OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA OBLICZENIE I POBRANIE 
PODATKU / PEŁNOMOCNIKA PŁATNIKA 

  61. Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym 

 

 

 
 

1) Ilekroć w informacji jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowana jest informacja  – oznacza to urząd 
skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania. 

 
2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). 

 
Objaśnienia   

1. W części D: 
1) w kolumnie b – płatnik wykazuje ogólną kwotę wypłat należności dokonanych w danym miesiącu, z uwzględnieniem kwot wolnych od 

podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i pkt 17 ustawy,  
2) w kolumnie c – płatnik wykazuje kwoty diet i innych należności, wypłaconych osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie, 

wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy,   
3) w kolumnie d – płatnik wykazuje kwoty diet oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, wypłaconych osobom pełniącym obowiązki społeczne 

i obywatelskie, wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy,  
4) w kolumnie e – płatnik wykazuje nadwyżkę między kwotą wypłaconych należności a sumą kwot wolnych od podatku dochodowego, która 

podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.   
2. Sumę kwot wykazanych w kolumnie e płatnik wykazuje w wierszu 5 części E informacji PIT-11. 
 
3. W sytuacji gdy płatnik wypłaca osobie fizycznej jedynie należności z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich i należności te nie 

przekraczają kwot wolnych od podatku dochodowego, płatnik nie ma obowiązku sporządzania informacji PIT-11, a jedynie informację PIT-R. 
Jeden egzemplarz informacji płatnik przesyła do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania podatnika, drugi egzemplarz przekazuje 
podatnikowi. 

 
 

Pouczenie 
Za uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.  

 


