
POLTAX WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.                                  Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 
 

 PIT/B(20) 1/2 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

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

PIT/B   
                    INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) 

                     Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

w roku podatkowym 
2. Rok 

 

└────┴────┴────┴────┘ 
 

3. Nr załącznika 
                      

└────┴────┘                                                                                                          

└────┴────┘  Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.  
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.  

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 4. Nazwisko  
 
 

5. Pierwsze imię 6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 

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

B. PRZYCHODY, KOSZTY I DOCHODY / STRATY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ, ZWANEJ DALEJ „DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ” 1), 2) 

 
Przychód Koszty uzyskania przychodu Dochód Strata 

7. 
 

zł,         gr 

8. 
 

zł,         gr 

9. 
 

zł,         gr 

10. 
 

zł,         gr 

C. PRZYCHODY, KOSZTY I DOCHODY / STRATY W SPÓŁCE NIEBĘDĄCEJ OSOBĄ PRAWNĄ, 
 W KTÓREJ PODATNIK JEST WSPÓLNIKIEM2) 

C.1. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI (1) 

 11. Nazwa spółki 12. Udział podatnika 
                                                                                                            

,             % 

 13. Identyfikator podatkowy NIP 

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

 Przychód Koszty uzyskania przychodu 

 

Dochód Strata 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadający na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadające na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadający na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadająca na 
podatnika 

zł,      gr 

14.             

         , 

15.             

         , 

16.             

         , 

17.             

         , 

18.             

         , 

19.             

         , 

20.             

         , 

21.             

         , 

C.2. DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI (2) 

 11. Nazwa spółki 12. Udział podatnika 
                                                                                                            

,             % 

 13. Identyfikator podatkowy NIP 

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

 Przychód Koszty uzyskania przychodu 

 

Dochód Strata 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadający na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadające na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadający na 
podatnika 

zł,      gr 

Spółki 

zł,      gr 

Przypadająca na 
podatnika 

zł,      gr 
14.               

          , 

15.               

          , 

16.               

          , 

17.               

          , 

18.               

          , 

19.               

          , 

20.               

          , 

21.               

          , 

D. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB STRATA PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI 
 GOSPODARCZEJ2), 3) 

D.1. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I DOCHODÓW / STRAT 

 Przychody 

Suma kwot z poz. 7 i 15 

 
Koszty uzyskania przychodów 

 
Suma kwot z poz. 8 i 17 

Dochód Strata 

22. 
 

zł,         gr 

23. 
 

zł,         gr 

24. 
 

zł,         gr 

25. 
 

zł,         gr 
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D.2. ZWIĘKSZENIA DOCHODU / ZMNIEJSZENIA STRATY Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

   Dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegający opodatkowaniu na podstawie  
art. 30ca ust. 1 ustawy, tj. wg stawki 5% 

 

26. 
 

zł,         gr 

   Strata po zmniejszeniu 
 
Od kwoty z poz. 25 należy odjąć kwotę z poz. 26; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

27. 
 

zł,         gr 

 Dochód podlegający doliczeniu  
 
Od kwoty z poz. 26 należy odjąć kwotę z poz. 25; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 

28. 
 

zł,         gr 

 Dochód po doliczeniu 
 
Do kwoty z poz. 24 należy dodać kwotę z poz. 28. 

29. 
 

zł,         gr 

D.3. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB STRATA PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI 
    GOSPODARCZEJ PO DOLICZENIU4) 

         Kwoty wynikające z poz. od 30 do 33 należy wpisać odpowiednio do wiersza nr 3 w części E.1. lub wiersza nr 3 w części E.2. zeznania PIT-36 
   albo do części D zeznania PIT-36S, albo do wiersza nr 1 w części E zeznania PIT-36L, albo do części D zeznania PIT-36LS, a jeżeli podatnik 
   wypełnia informację PIT/Z – do części B.1. albo do części C.1. tej informacji. 

 Przychody 

 

 
Koszty uzyskania przychodów 

 
 

Dochód Strata 

30. 

zł,         gr 

31. 

zł,         gr 

32. 

zł,         gr 

33. 

zł,         gr 

E. INFORMACJA O PRZYCHODACH ORAZ KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW  
OSIĄGNIĘTYCH / PONIESIONYCH W OKRESIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

        Przychody 
   W poz. 34 należy wykazać w jakiej kwocie przychody ujęte w poz. 30, zostały osiągnięte w okresie zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej. 

34. 

zł,         gr 

 Koszty uzyskania przychodów 
   W poz. 35 należy wykazać w jakiej kwocie koszty uzyskania przychodów ujęte w poz. 31, zostały poniesione w okresie zawieszenia 

wykonywania działalności gospodarczej. 

35. 

zł,         gr 

F. INFORMACJA O SKŁADKACH NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PODATNIKA ORAZ OSÓB  
Z NIM WSPÓŁPRACUJĄCYCH, ZALICZONYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW 

 Nieodliczone od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących zaliczone  
do kosztów uzyskania przychodów        

  W poz. 36 należy wykazać składki na ubezpieczenia społeczne podatnika oraz osób z nim współpracujących, ujęte w poz. 31. 

36.  

zł,         gr 

G. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI 
 GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W FORMIE SPÓŁKI (SPÓŁEK) W ROKU PODATKOWYM 

         Wypełnia wspólnik spółki jawnej lub partnerskiej, jeżeli spółka zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej. Należy wskazać nazwę pełną 
   spółki, identyfikator NIP spółki oraz okresy zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w roku podatkowym.5) 

 37. Opis 

 

Objaśnienia 

1) Jeżeli podatnik wykonuje różne rodzaje działalności lub wykonuje działalność w wielu miejscach i zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 
i rozchodów (ksiąg rachunkowych) operacje gospodarcze ujmuje w więcej niż w jednej księdze – w części B wykazuje łączne przychody, koszty i dochody (straty). 

2) Podatnik nie wykazuje przypadających na niego przychodów, kosztów, dochodów / strat: 
- z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 
  z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1670, z późn. zm.), lub na podstawie decyzji o wsparciu  
  wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), które wykazuje w załączniku 
  PIT/SE, 
- z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, o których mowa w art. 27 ust. 8 ustawy, 
- które wykazuje w załączniku PIT/IP. 

3) Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik PIT/B, część D  wypełnia w ostatnim załączniku,  z tym  że w części D w poz.  22 i  23 sumuje odpowiednie kwoty  
ze wszystkich załączników. 

4) W poz. 30 i 31 należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 22 i 23, natomiast w poz. 32 i 33 odpowiednio kwoty z poz. 29 i 27. 
5) Jeżeli podatnik jest wspólnikiem kilku spółek, informacje dotyczące wszystkich spółek może wykazać w jednym załączniku lub w kolejnych składanych załącznikach PIT/B. 


