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Formularz zgłoszeniowy – polska deklaracja PIT + PIT ZG za rok 2021
(formularz dla osób, które chcą zlecić MMKonsult24 uzupełnienie polskiej deklaracji PIT + PIT -ZG)
Formularz utworzony jest w edytowalnym formacie *pdf, który posiada możliwość wpisania dowolnego tekstu lub wyboru
opcji. Oznacza to, że formularz możesz wypełnić na komputerze. Formularz z maila lub strony internetowej zapisz na
komputerze. Po wypełnieniu, zapisz dane w formularzu poprzez kliknięcie w ikonę dyskietki, a przed wysłaniem otwórz i
sprawdzić, czy dane zostały zapisane. Wypełniony formularz razem z niezbędnymi załącznikami prześlij mailem na adres email:
zeznanie@mmkonsult24.com

Dane osobowe (pisane odręcznie - należy wypełniać drukowanymi literami)
Imię
Nazwisko
Adres e-mail
Polski numer PESEL
Adres w Polsce:
ulica, numer domu/mieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość
Urząd Skarbowy zgodny z miejscem zamieszkania

Informacje szczegółowe
Czy w roku 2021 pracowałeś jako marynarz albo
rybak?

Tak

Nie

Czy w roku 2021 prowadziłeś działalność
gospodarczą w Polsce?

Tak

Nie

Nie

Imię
Czy rozliczasz się wspólnie z małżonkiem?

Tak

Nazwisko
PESEL

Czy chcesz skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Nie

Tak (dane dziecka/dzieci wpisz w dalszej części formularza)

Ulga na internet, kwota wpłat dokonanych w roku 2021 (tylko jeśli w roku 2020 odliczałeś
internet w polskiej deklaracji po raz pierwszy lub teraz odliczasz po raz pierwszy)
Ulga na IKE/IKZE, łączna kwota wpłat dokonanych w roku 2021 (maks 6 310,80zł)
Darowizny
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Ulga rehabilitacyjna

zł

Ulga termomodernizacyjna

zł

Dokładna kwota przychodu za rok 2020 wpisana do polskiej deklaracji PIT za rok 2020 (podanie
kwoty umożliwi wysyłkę deklaracji do polskiego Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną)

zł

Numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego „Podaruj 1% podatku” (podaj numer KRS)

Zaświadczenia dotyczące dochodów w Polsce w roku 2021
PIT-11
Tak

PIT-11A
Tak

PIT-40

PIT-8C

Tak

Tak

Brak dochodu w Polsce
Tak

Dochody osiągnięte poza Polską w roku 2021 (inne kraje
niż Norwegia)

Waluta

Dochody osiągnięte poza Polską w roku 2021 (inne kraje
niż Norwegia)

Waluta

Dochody osiągnięte poza Polską w roku 2021 (inne kraje
niż Norwegia)

Waluta

Ulga prorodzinna, dane osobowe dziecka/dzieci (jeśli dotyczy)
Imię i nazwisko
PESEL
Imię i nazwisko
PESEL
Imię i nazwisko
PESEL

Informacje dodatkowe (dane dzieci, dochody zagraniczne i inne, ulgi itp.)

Zlecenie
Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszym formularzu są kompletne i
zgodne z prawdą. Zapoznałem się z opisem usługi oraz warunkami przechowywania i przetwarzania
danych osobowych. Więcej informacji na stronie mmkonsult24.com.

Tak

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że firma MMKonsult24 nie ponosi odpowiedzialności za
błędy wynikającą z niepełnych lub nieprawdziwych informacji podanych przez klienta.

Tak

Zlecam firmie MMkonsult24 wypełnienie i wysłanie zeznania oraz zobowiązuję się do zapłacenia za
usługę 595 NOK, w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia otrzymania faktury.

Tak

Data
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