EPD-16
OĝWIADCZENIE O ZAMIARZE OPODATKOWANIA DOCHODÓW
àĄCZNIE Z MAàĩONKIEM LUB DZIEûMI
Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten formularz, jeĪeli zamierzasz rozliczyü PIT wspólnie z maáĪonkiem lub samotnie wychowujesz dzieci
i chcesz rozliczyü PIT z dzieümi.
Zanim wypeánisz formularz, zapoznaj siĊ z doáączoną do niego Informacją
1. Wypeánij WIELKIMI LITERAMI, kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie

Twoje dane
PESEL
Rodzaj, seria i numer dokumentu
potwierdzającego toĪsamoĞü
JeĞli nie masz numeru PESEL, podaj seriĊ i numer innego dokumentu

ImiĊ
Nazwisko
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Gmina/ dzielnica
Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Dane dotyczące Ğwiadczenia

Podaj placówkĊ ZUS, która wypáaca Ğwiadczenie oraz numer Ğwiadczenia

OĞwiadczenie
OĞwiadczam, Īe za

rok zamierzam opodatkowaü swoje dochody:

áącznie z maáĪonkiem,
który nie osiągnie Īadnych dochodów

áącznie z maáĪonkiem,
który osiąga dochody

na zasadach okreĞlonych dla osób
samotnie wychowujących dzieci
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Sposób odbioru odpowiedzi
w placówce ZUS (osobiĞcie lub
przez osobĊ upowaĪnioną)

pocztą na adres do korespondencji
wskazany we wniosku

na moim koncie na Platformie
Usáug Elektronicznych (PUE ZUS)

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2750/18
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INFORMACJA
GRRĞZLDGF]HQLDR]DPLDU]HRSRGDWNRZDQLDGRFKRGyZ
áąF]QLH]PDáĪRQNLHPOXEG]LHüPL
&R]DáDWZLV]JG\]áRĪ\V]WRRĞZLDGF]HQLH
=áRĪRQHSU]H]&LHELHRĞZLDGF]HQLHSR]ZROLQDREQLĪHQLH]DOLF]NL]DPLHVLąFRNZRWĊVWDQRZLąFąNZRW\
]PQLHMV]DMąFHMSRGDWHNMHĪHOL7ZRMHGRFKRG\
q QLHSU]HNURF]ąJyUQHMJUDQLF\SLHUZV]HJRSU]HG]LDáXVNDOLDRGSRZLHGQLRPDáĪRQHNOXEG]LHFNRQLHX]\VNXMą
ĪDGQ\FKGRFKRGyZ ]Z\MąWNLHPUHQW\URG]LQQHM ±]DOLF]NL]DZV]\VWNLHPLHVLąFHURNXSRGDWNRZHJRZ\QRV]ą
GRFKRGXX]\VNDQHJRZGDQ\PPLHVLąFXLVąGRGDWNRZRSRPQLHMV]DQH]DNDĪG\PLHVLąFRNZRWĊ
VWDQRZLąFąNZRW\]PQLHMV]DMąFHMSRGDWHN
q SU]HNURF]ąJyUQąJUDQLFĊSLHUZV]HJRSU]HG]LDáXVNDOLDRGSRZLHGQLRPDáĪRQHNOXEG]LHFNRQLHX]\VNXMą
ĪDGQ\FKGRFKRGyZ]Z\MąWNLHPUHQW\URG]LQQHMOXEGRFKRG\PDáĪRQNDPLHV]F]ąVLĊZQLĪV]\PSU]HG]LDOH
VNDOL]DOLF]NL]DZV]\VWNLHPLHVLąFHURNXSRGDWNRZHJRZ\QRV]ąGRFKRGXX]\VNDQHJRZGDQ\PPLHVLąFX

.WRPRĪH]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLH
2ĞZLDGF]HQLHPRĪHV]]áRĪ\üMHĞOLSRGOHJDV]RERZLą]NRZLSRGDWNRZHPXZ3ROVFHRUD]
— MHVWHĞSDQQąNDZDOHUHPZGRZąZGRZFHPUR]ZyGNąUR]ZRGQLNLHPDOERPDV]RU]HF]RQąVHSDUDFMĊ
ZUR]XPLHQLXRGUĊEQ\FKSU]HSLVyZOXESR]RVWDMHV]Z]ZLą]NXPDáĪHĔVNLP
— 7ZyMPDáĪRQHN]RVWDáSR]EDZLRQ\SUDZURG]LFLHOVNLFKOXERGE\ZDNDUĊSR]EDZLHQLDZROQRĞFLLZURNX
SRGDWNRZ\PVDPRWQLHZ\FKRZXMHV]G]LHFL PDáROHWQLHEH]Z]JOĊGXQDLFKZLHNNWyUHRWU]\P\ZDá\]DVLáHN
GRGDWHNSLHOĊJQDF\MQ\OXEUHQWĊVRFMDOQąXF]ąFHVLĊZV]NROH±GRXNRĔF]HQLDODW 
— QLHPDV]PLHMVFD]DPLHV]NDQLDZ3ROVFHDMHVWHĞRVREąVDPRWQLHZ\FKRZXMąFąZURNXSRGDWNRZ\PG]LHFL
PDáROHWQLHEH]Z]JOĊGXQDLFKZLHNNWyUHRWU]\P\ZDá\]DVLáHNGRGDWHNSLHOĊJQDF\MQ\OXEUHQWĊVRFMDOQą
XF]ąFHVLĊZV]NROH±GRXNRĔF]HQLDODW RLOHRVLąJQąáHĞSU]\FKRG\SRGOHJDMąFHRSRGDWNRZDQLXZ3ROVFH
ZZ\VRNRĞFLVWDQRZLąFHMFRQDMPQLHMFDáNRZLWHJRSU]\FKRGXRVLąJQLĊWHJRZGDQ\PURNXSRGDWNRZ\P
àąF]QH UR]OLF]HQLH SRGDWNX QLH EĊG]LH PRĪOLZH MHĞOL FKRFLDĪE\ GR MHGQHJR ] PDáĪRQNyZ RVRE\ VDPRWQLH
Z\FKRZXMąFHMG]LHFLOXEGRMHMG]LHFNDPDMą]DVWRVRZDQLHSU]HSLV\R]U\F]DáWRZDQ\PSRGDWNXGRFKRGRZ\P
RGQLHNWyU\FKSU]\FKRGyZRVLąJDQ\FKSU]H]RVRE\¿]\F]QH

2F]\PPXVLV]SRLQIRUPRZDü=86
0XVLV]QDVSRLQIRUPRZDüRXWUDFLHSUDZDGRZVSyOQHJRUR]OLF]HQLD]PDáĪRQNLHPOXEZVSRVyERNUHĞORQ\GOD
RVyEVDPRWQLHZ\FKRZXMąF\FKG]LHFL



 .ZRWD]PQLHMV]DMąFDSRGDWHNMHVWRNUHĞORQDZDUWXVWDXVWDZ\]GQLDOLSFDURSRGDWNXGRFKRGRZ\PRGRVyE
¿]\F]Q\FK ']8]USR] 

6NáDG3ROLJUDILD=86:ZD]DPQU
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