Zalqcznik2 do pisma DRP-YI[.073.11.2016.SIC z dnia 06 czerwc a 2017 r.

Informacja o zmianie przepis6w dot. opodatkowania stypendi6w *t
Nast4pila zmiana przepis6w dotycz4cych opodatkowania stypendi6w. Stypendia otrzymane

i instytucji ryirku pracy otrzymane w okresie
2019 r. zosta\y zwolnione z podatku dochodowego

na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia

od

I

stycznia 2016

r. do 31 grudnia

od os6b frzycznych. To oznacz4 Ze wzqd skarbowy na wniosek podatnika (osoby kt6ra
otrzymala takie stypendium) zwr6ci nadplacony podatek.

Informacja dla os6b, kt6re otrzymaly stypendium w 2016 r.

)

Je2eli w 2016 r. otrzymaleS stypendium finansowane ze drodk6w Funduszu pracy, to
mozesz wyst4lric do wladciwego miejscowo urzQdu skarbowego z wnioskiem o stwierdzenie

nadplaty podatku dochodowego od os6b frzycmych w celu otrzymania zwrotu nadplaconej

hvoty.
Mo2esz skorzysta| ze, Wzoru wniosku do naczelnika urzgdu skarbowego.

Razw, z wnioskiem powiniene6 zlo2y6 skorygowane zeznanie podatkowg tzn. pIT,
kt6ry zlozyle5 za 2016 r.
Pamigtaj, aby

pozycji

)

l0

DOCHODY

w

czgdci
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z*zr:errua MIEJSCE

zamaczyt kwadrat nr

/

STRATY

zE

2

I

CEL SKLADANIA ZEZNANIA w

,,korekta zpnanrd'. Ponadto

aP(ODF/- PRZYCHODoW

w

w

czgsci

kolumnie

wykazywa6 otrzymanego w 2016 r. stypendium, natomiast w kolumnie

b

D

zemania

,,przych6d,, nie

f ,flaliczka

pobrana

przez platnika" w wierszu dotycz4cym innych 2r6del wskaza6 zaliczkg na podatek pobran4
przez platnika (urz4d pracy). Jest to odpowiednio: poz. 89 w PIT-36 albo poz. 63 w pIT-37.
Wysoko56 tej zaliczki jest wskazana w rocznej informacji

PIT-ll

wystawi onel za 2016 r. w

poz.48.

I

Rozporz4dzenie Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania pobort
podatku dochodowego od os6b Jizycznych od stypendi,w otr?manych tq podstawie przepis6w ustowy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy @z- U. poz- 864)

Zal4cznik 3 do pisma DRP-VIII.073.11.2016.SK. z dnia 06 czerwca 2017 r-

Wz6r wniosku do naczelnilra urzgdu sl<arbowego

miejscowoSi, dnia

imig i nazwisko
adres zamieszkania

identlikator podatkowy NIP / numer PESEL - proszg wpisa6 idenqtrrkator, jakim
postugujesz sig przy skladaniu rocznego zeznania podatkowego.

tel.: -je6li posiada
)

Naczelnik urzgdu skarbowego

Wniosek o stwierdzenie nadplaty

W zwiezku z

wejSciem

w 2ycie rozporuqdzeua Minista Rozwoju i

Finans6w

z

dnia

26 kwietnia 2017 r. w sprowie zaniechania poboru podatht dochodowego od osdb fizyanych

od stypendi6w otrzynanych rn podstawie przepisdw ustow o promocji zatntdnienia
i instytucjach ryaht pracy (Dz. u. poz.864) informujg, 2,e w 2017 r. w okresie od............
do........ otrzymalamAem stypendium objQte tym roqorz4dzeniem w wysokoSci............

.

)

Majec powy2sze na uwadze proszg o stwierdzenie nadplaty w wysoko3ci....... zl.

J

