1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

PIT/B

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY)
Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2. Rok

W ROKU PODATKOWYM

2 0 1 7
3. Łączna liczba składanych załączników PIT/B

Załącznik do zeznań PIT-36 i PIT-36L.
Małżonkow ie, bez w zględu na sposób rozliczenia rocznego (indyw idualnie czy w spólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Nazwisko

5. Pierwsze imię

6. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. DOCHODY / STRATY Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZWANEJ
DALEJ "DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ" 1)
B.1. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
B.1.1 OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
8. REGON

7. Rodzaj działalności

9. Miej sce prowadzenia działalności

B.1.2 DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr)

2)

Jeżeli w ystąpiła strata, należy poprzedzić kw otę straty znakiem "-" (minus).

10. Przychód

11. Koszty uzyskania przychodu

,

12. Dochód/strata

,

,

B.2. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
B.2.1 OKREŚLENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
13. Rodzaj działalności

14. REGON

15. Miej sce prowadzenia działalności

B.2.2 DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW, DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) 2)
Jeżeli w ystąpiła strata, należy poprzedzić kw otę straty znakiem "-" (minus).
16. Przychód

17. Koszty uzyskania przychodu

,

18. Dochód/strata

,

,

C. PRZYCHODY, KOSZTY I DOCHODY / STRATY W SPÓŁCE NIEBĘDĄCEJ OSOBĄ
PRAWNĄ, W KTÓREJ PODATNIK JEST WSPÓLNIKIEM
C.1. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW / STRAT PODATNIKA Z UDZIAŁU W SPÓŁCE
(ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKÓW)
C.1.1 DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
19. Nazwa spółki

20. Udział

21. Identyfikator podatkowy NIP

,

%

22. REGON

23. Miej sce prowadzenia działalności

C.1.2 DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) 2)
Jeżeli w ystąpiła strata, należy poprzedzić kw otę straty znakiem "-" (minus).
Przychód
spółki

Koszty uzyskania przychodu

przypadający na
podatnika

24.

25.

,
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spółki

przypadające na
podatnika

26.

,

Dochód/strata

27.

,

spółki

przypadający na
podatnika

28.

,

29.

,

,
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C.2. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW / STRAT PODATNIKA Z UDZIAŁU W SPÓŁCE
(ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKÓW)
C.2.1 DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
30. Nazwa spółki

31. Udział

,
32. Identyfikator podatkowy NIP

%

33. REGON

34. Miej sce prowadzenia działalności

C.2.2 DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) 2)
Jeżeli w ystąpiła strata, należy poprzedzić kw otę straty znakiem "-" (minus).
Przychód
spółki

Koszty uzyskania przychodu

przypadający na
podatnika

35.

36.

spółki

przypadające na
podatnika

37.

,

Dochód/strata

38.

,

spółki

przypadający na
podatnika

39.

,

40.

,

,

,

C.3. DANE DOTYCZĄCE DOCHODÓW / STRAT PODATNIKA Z UDZIAŁU W SPÓŁCE
(ZE WSPÓŁWŁASNOŚCI MAŁŻONKÓW)
C.3.1 DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI
41. Nazwa spółki

42. Udział

,
43. Identyfikator podatkowy NIP

%

44. REGON

45. Miej sce prowadzenia działalności

C.3.2 DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I DOCHODÓW / STRAT (w zł i gr) 2)
Jeżeli w ystąpiła strata, należy poprzedzić kw otę straty znakiem "-" (minus).
Przychód
spółki

Koszty uzyskania przychodu

przypadający na
podatnika

46.

47.

,

spółki

Dochód/strata

przypadające na
podatnika

48.

49.

,

spółki

przypadający na
podatnika

50.

,

51.

,

,

,

D. ŁĄCZNY PRZYCHÓD, KOSZTY, DOCHÓD LUB STRATA PODATNIKA Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ (w zł i gr) 3)

Kw oty w ynikające z poz. od 52 do 55 należy wpisać odpow iednio do poz. 53–56 lub 104–107 zeznania PIT-36 albo do poz. 13–16 zeznania
PIT-36L, a jeżeli podatnik w ypełnia informację PIT/Z – do części B.1. albo C.1. tej informacji.
53. Koszty uzyskania przychodów
52. Przychody
54. Dochód
(suma kwot z poz.10, 16, 25, 36 i 47) (suma kwot z poz.11, 17, 27, 38 i 49)
(jeżeli kwota z poz.52 jest większa
od kwoty z poz.53, od kwoty z poz.52
należy odjąć kwotę z poz.53)

,

,

55. Strata
(jeżeli kwota z poz.53 jest większa
od kwoty z poz.52, od kwoty z poz.53
należy odjąć kwotę z poz.52)

,

,

E. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PODATKOWEJ
ORAZ INFORMACJE DODATKOWE
56. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacj i podatkowej , o którym mowa w art. 25a ust. 7 ustawy (zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. tak
57. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacj i
podatkowej , o którym mowa w art. 25a ust. 2d ustawy
4)
(zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. tak

2. nie

2. nie
58. Podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacj i
podatkowej , o którym mowa w art. 25a ust. 2b pkt 2 ustawy
(zaznaczy ć właściwy kwadrat):
1. tak

2. nie

1) Jeż eli podatnik wykonuj e różne rodz aje działalności lub wykonuj e działalność w wielu miejscach i z godnie z prz episami w sprawie pr owadzenia podatkowej księgi prz ychodów i rozchodów ( ksiąg
rachunkowych) wszystkie operacje gospodarcze ujmuj e w jednej księdze – w infor macji wykazuje przychody, koszty i dochody (str aty) w cz ęści B.1.; w pr zypadku prowadz enia większej licz by ksiąg
należy wypeł nić część B.2. lub kolej ne z ałączniki PIT/B.
2) Podatnik nie wykazuje prz ychodów, kosztów, dochodów/str at z dz iałalności gospodarczej :
– prowadz onej na terenie specj alnej str efy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o któr ym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.
U. z 2017 r. poz . 1010) , jeżeli poniósł z tej działalności stratę w r oku podatkowym,
– prowadzonej z a g ranicą, o których mowa w ar t. 27 ust. 8 ustawy.
3) Jeż eli podatnik składa więcej niż j eden z ałącznik PIT/B, część D wypełnia na j ednym zał ączniku, z tym ż e w części D w poz . 52 i 53 sumuje odpowiednie kwoty ze wszystkich z ałączników.
4) Obowiązek spor ządz ania informacji o gr upie podmiotów powiąz anych – tz w. masterfile, j ako elementu dokumentacj i podatkowej.
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