
…………………………………………………….. ……………………..., dnia…………………
                       (nazwisko i imię)

……………………………………………………………………
                     (adres zamieszkania)

……………………………………………………………………
                         (numer telefonu)

……………………………………………………………………
                (numer emerytury –renty)

          DYREKTOR
        WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGO
        W KATOWICACH
        ul. Francuska 30
        40-028 KATOWICE

OŚWIADCZENIE

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej  za  fałszywe  zeznania,  określone  w  art.  233 * ustawy  z  dnia  
6 czerwca 1997r. Kodeks karny, oświadczam, że (należy zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y):

1. Zamierzam za …….. rok opodatkować i rozliczyć swoje dochody:
 łącznie z małżonkiem, który nie osiągnie żadnych dochodów,
 łącznie z małżonkiem, który osiągnie dochody według niższej skali podatkowej niż mój dochód,
 na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci,

2. Mój dochód za cały  …………. rok:
 nie przekroczy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85 528 zł.),
 przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali  podatkowej (85 528 zł.),

dlatego  wnioskuję  o  pobieranie  zaliczek na  podatek  dochodowy  bez  pomniejszania  o  kwotę
zmniejszającą  podatek  -  zgodnie  z  art.  32  ust.1e  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991r.  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego
dochody przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, płatnik pobiera zaliczki
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu,  w którym zostało złożone oświadczenie,  bez
pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27  
ust. 1b pkt 1.

3.
 Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

wnioskuję  o  obliczanie  i  pobieranie  zaliczki na  podatek  dochodowy  od  mojego  dochodu  
w …………… roku z zastosowaniem wyższej  stawki  podatkowej,  określonej  w skali  na br.  zamiast
niższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust.1.

4.         
 Zamierzam za ………… rok rozliczyć się indywidualnie w Urzędzie Skarbowym.

Jednocześnie zobowiązuję się bezzwłocznie zawiadomić o faktycznej zmianie stanu uprawniającego do obniżki zaliczki
na  podatek  dochodowy  od  osób  fizycznych  lub  utracie  możliwości  opodatkowania  dochodów  wspólnie  
z małżonkiem. 

                                  ……………………………………..
                   (podpis emeryta-rencisty)

*
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny 

Art. 233 § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu
lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2.  Warunkiem  odpowiedzialności  jest,  aby  przyjmujący  zeznanie,  działając  w  zakresie  swoich  uprawnień,  uprzedził  zeznającego  
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
§3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.
§5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
       1.Fałszywe  zeznanie,  opinia,  ekspertyza  lub  tłumaczenie  dotyczy  okoliczności  niemogących  mieć  wpływu  na  rozstrzygnięcie  sprawy,
       2.Sprawca  dobrowolnie  sprostuje  fałszywe  zeznanie,  opinię,  ekspertyzę  lub  tłumaczenie,  zanim  nastąpi,  chociażby  nieprawomocne,
          rozstrzygnięcie sprawy.
§6.  Przepisy  § 1-3 oraz 5 stosuje  się  odpowiednio  do osoby,  która składa  fałszywe oświadczenie,  jeżeli  przepis  ustawy przewiduje  możliwość
odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.



W Y J A Ś N I E N I A

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
Art.32 ust. 1. Zaliczki,  o których mowa w art. 31,  za miesiące od stycznia do grudnia,  z zastrzeżeniem  ust. 1a,
wynoszą:

1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od
początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego
przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu;

2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku  przekroczył
kwotę o której mowa w pkt 1 - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

                    1a. Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie
z małżonkiem bądź na zasadach określonych w art. 6 ust. 4, a za dany rok podatkowy przewidywane, określone  
w oświadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali,  a odpowiednio
małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej- zaliczki za
wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są
dodatkowo  pomniejszane  za  każdy  miesiąc  o  kwotę  stanowiącą  1/12  kwoty  zmniejszającej
podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1;

2) dochody  podatnika  przekroczą  górną  granicę  pierwszego  przedziału  skali,  a  odpowiednio
małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody
małżonka  mieszczą  się  w  niższym  przedziale  skali,  zaliczki  za  wszystkie  miesiące  roku
podatkowego wynoszą 17% dochodu uzyskanego  w danym miesiącu.

                    1b. Płatnicy, którym podatnik złożył oświadczenie wymienione w  ust. 1a, pobierają zaliczki według zasad
określonych  w  ust.  1a  pkt  1  i  2  począwszy  od  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym  zostało  złożone
oświadczenie.
                    1c. W  razie  faktycznej  zmiany  stanu  upoważniającego  do  obniżki  zaliczek  lub  utraty  możliwości  do
opodatkowania dochodów zgodnie z art. 6, podatnik jest zobowiązany poinformować o tym płatnika; w tym przypadku
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik przestał spełniać warunki do obniżki zaliczek, zaliczki są
pobierane według zasad określonych w ust. 1.
Art.32 ust. 1e. Jeżeli  podatnik  złoży  płatnikowi  oświadczenie,  że  za  dany  rok  jego  dochody  przekroczą  kwotę
stanowiącą górną granice pierwszego przedziału skali, płatnik pobiera zaliczki począwszy od miesiąca następującego
po  miesiącu,  w  którym  zostało  złożone  oświadczenie,  bez  pomniejszania  o  kwotę  stanowiącą  1/12  kwoty
zmniejszającej podatek o którym mowa w art.27 ust.1b pkt 1.
Art. 34 ust. 1 Organy  rentowe  są  obowiązane  jako  płatnicy  pobierać  zaliczki  miesięczne  od  wypłacanych
bezpośrednio  przez  te  organy  emerytur  i  rent,  świadczeń  przedemerytalnych  i  zasiłków  przedemerytalnych,
nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych
oraz rent socjalnych.

     1a. Płatnik nie pobiera zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 100, jeżeli
podatnik przedłoży płatnikowi dokumenty określone w tym przepisie.

     2. Zaliczki, o których mowa w ust. 1, za miesiące od stycznia do grudnia, ustala się w sposób określony
w art. 32 ust. 1-1e, odejmując kwotę obliczoną zgodnie z art. 32 ust.3 miesięcznie. Przepis art. 27 ust. 1b pkt 2 stosuje
się odpowiednio.
                    2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku
bez pomniejszania o kwotę określoną w art. 32 ust.3, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
został złożony wniosek. 
Art.41a. Płatnicy,  o  których  mowa w art.  31,  art.  33-35  i  art.  41  ust.1,  na  wniosek  podatnika  obliczają  
i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując zamiast najniższej stawki określonej w skali, o której
mowa w art.27 ust.1, wyższą stawkę podatkową określoną w tej skali.


