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Rubryka I – RACHUNEK BANKOWY, NUMER(Y) TELEFONU(-ÓW) I ADRES(Y) E-MAIL 

1. W rubryce I deklaracji podatkowej podaje się numer rachunku bankowego (IBAN) oraz kod identyfikacyjny banku (BIC) dotyczący Twojego 
rachunku, na który urząd skarbowy będzie zasadniczo przelewać ewentualnie przysługujące Ci zwroty podatku dochodowego, potrącanych 
przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy oraz innych zaliczek na podatek dochodowy. 

Jeśli dane te są prawidłowe i chcesz, aby Twoje zwroty były nadal przelewane na podany tu rachunek, nie wypełniaj w rubryce 1. żadnych 
danych! 

Jeśli w rubryce I Twojej deklaracji podatkowej nie ma podanego numeru rachunku bankowego, jeśli podane informacje są nieprawidłowe lub 
jeśli chcesz, aby od tej pory Twoje zwroty były przelewane na inny rachunek, wpisz numer nowy IBAN rachunku bankowego. Jeśli znajduje 
się on za granicą, podaj również kod BIC rachunku, na który urząd skarbowy będzie mógł od tej pory do odwołania przelewać Twoje zwroty. 
W stosownym przypadku należy też potwierdzić, że posiadacz tego rachunku jest Twoim pełnomocnikiem uprawnionym przez Ciebie do 
otrzymywania zwrotów. 

Nowy numer rachunku: 
IBAN                                           

 

BIC            (Proszę wypełnić tylko w przypadku, gdy dotyczy to rachunku bankowego za 
granicą) 

Czy posiadacz tego rachunku jest pełnomocnikiem uprawnionym przez Ciebie do otrzymywania zwrotów? ☐ Tak 

2. Numer(y) telefonu(-ów), pod którym(i) urząd skarbowy może skontaktować się z Tobą lub Twoim pełnomocnikiem: 

               (numer partnera/-ki)                
 

3. Adres(y) e-mail, pod którym(i) urząd skarbowy może skontaktować się z Tobą lub Twoim pełnomocnikiem: 

                                           

                                           

(e-mail 
partnera/-
ki) 
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Rubryka III – DANE OSOBOWE, RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I KOSZTY UTRZYMANIA 
RODZINY 

Proszę zaznaczyć „x” odpowiednie okienka lub wpisać wymagane dane. 

Proszę zaznaczyć „x”, jeśli dana sytuacja ma zastosowanie. 

A. DANE OSOBOWE 

1. Twój stan cywilny na dzień 1.1.2020 r.: 

1001-66 
stanu wolnego i nie pozostający(-a) w zarejestrowanym związku partnerskim 

rozwiedziony(-a) lub w podobnej sytuacji (wskutek rozwiązania zarejestrowanego związku partnerskiego) 
w separacji prawnej 

 

1002-65 w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim 

1003-64 

Zawarłeś(-aś) związek małżeński w 2020 roku i od 2018 roku lub dłużej przed ślubem nie pozostawałeś(-aś) 
jeszcze w zarejestrowanym związku małżeńskim ze swoim obecnym małżonkiem. 

W 2020 roku złożyłeś(-aś) oświadczenie o zawarciu zarejestrowanego związku partnerskiego 

1004-63 Środki utrzymania netto Twojego małżonka lub partnera z zarejestrowanego związku partnerskiego nie 
przekroczyły w 2020 roku kwoty 3.330 euro (1) (*) 

 

1010-57 
wdowiec, wdowa lub osoba o podobnym stanie cywilnym (wskutek śmierci partnera z zarejestrowanego związku 
partnerskiego) 

1011-56 
Twój małżonek(-ka) lub partner(ka) z zarejestrowanego związku partnerskiego zmarł(a) w 2020 roku. Dla siebie i dla 
niego/niej: 

1012-55 chcesz złożyć jedną wspólna deklarację podatkową. 
1013-54 chcesz złożyć dwie osobne deklaracje podatkowe. 

 

1018-49 w separacji faktycznej 
1019-48 Twoja separacja faktyczna miała miejsce w 2020 roku. 

 

2. Ta deklaracja podatkowa dotyczy: proszę zaznaczyć, jeśli partner nie pracował w Belgii, ale zarobił więcej niż 10.940 € poza 
Belgią 
osoby w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim, która winna być opodatkowana jako osoba samotna 

 osoby zamężnej lub w zarejestrowanym związku partnerskim, która winna być opodatkowana jako osoba samotna 

1051-16 dotyczy to męża (lub, w przypadku partnerów tej samej płci, starszego z partnerów) 

1052-15 dotyczy to żony (lub, w przypadku partnerów tej samej płci, młodszego z partnerów) 

1005-62 którego(-ej) dochód z pracy zawodowej przekracza dochód drugiego małżonka lub partnera z zarejestrowanego 
związku partnerskiego. 

 

1022-45 
podatnika, który zmarł w 2020 roku. 
W chwili śmierci, był: 

1023-44 w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim. 

1024-43 

nie był już w związku małżeńskim lub w zarejestrowanym związku partnerskim, ale w 2020 roku został wdowcem, 
wdową lub osobą o podobnym stanie cywilnym (wskutek śmierci partnera z zarejestrowanego związku partnerskiego). 
W przypadku podatnika i jego/jej zmarłego wcześniej w 2020 roku małżonka lub partnera z zarejestrowanego związku 
partnerskiego: 

1025-42 chcesz złożyć jedną wspólna deklarację podatkową. 
1026-41 chcesz złożyć dwie osobne deklaracje podatkowe. 

 

4. a) Czy w 2020 roku uzyskałeś(-aś) dochody z pracy zawodowej, które na mocy 
porozumienia międzynarodowego są zwolnione z opodatkowania? 1062-05 ☐ Tak 2062-72 ☐ Tak 

b) Czy występuje u Ciebie poważna niepełnosprawność? (*) 1028-39 ☐ Tak 2028-09 ☐ Tak 

c) Jeśli jesteś opodatkowany(-a) jako osoba samotna i w punktach od 
B, 1 (*) do B, 3 (*) poniżej zgłosiłeś(-aś) jedno lub większą liczbę dzieci 
na Twoim utrzymaniu, odpowiedz również na następujące pytanie: czy 
na dzień 1.1.2020 r. do Twojej bliskiej rodziny należałainna osoba niż 
Twoje dzieci, przybrane dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, rodzice 
zastępczy, dziadkowie, pradziadkowie, bracia i siostry? (*) 1101-63 ☐ Nie    

d) Jeśli przez mniej niż 12 miesięcy w roku, w którym uzyskałeś(-aś) 
dochód byłeś(-aś) osobą niemieszkającą w Belgii, podlegającą 
podatkowi dochodowemu dla osób mieszkających za granicą (osób 
fizycznych), podaj tu, przez ile miesięcy (od 0 do 11) podlegałeś(-aś) 
temu podatkowi (jeśli podlegałeś(-aś) mu od/do 15. dnia miesiąca, 
możesz doliczyć ten miesiąc, w przeciwnym razie nie doliczasz go): 
 Wyjątek: można doliczyć miesiące, w których osoba zmarła w dniu 

15. dnia miesiąca nie podlegała już opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym dla osób mieszkających za granicą (osób fizycznych) 
z powodu jej śmierci. 

1199-62 ........................  

(1) Jeżeli musisz wypełnić rubrykę III, punkt A, 3, d (ponieważ przez mniej niż 12 miesięcy w roku, w którym uzyskałeś(-aś) dochód, byłeś(-aś) 
osobą niemieszkającą w Belgii podlegającą podatkowi dochodowemu dla osób mieszkających za granicą (osób fizycznych)), pomnóż tę 
kwotę przez liczbę miesięcy, które musisz wpisać w tym punkcie i podziel przez 12. Zaokrąglij wynik do wyższej lub niższej wielokrotności 
10 euro w zależności od tego, czy kwota kończy się na cyfrę mniejszą, czy też równą/większą niż 5 euro.  
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4.1. Czy w Belgii podlegałeś(-aś) obowiązkowi płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne? 1082-82 ☐ Tak 2082-52 ☐ Tak 

 1083-81 ☐ Nie 2083-51 ☐ Nie 

4.2 Poniżej proszę wypełnić swoje dane. W przypadku wspólnej deklaracji podatkowej wypełniasz również w drugiej linijce dane swojego 
małżonka lub partnera z zarejestrowanego związku partnerskiego. 

      Zawód wykonywany w 2020 roku 
Nazwisko  Imię  Data urodzenia  w Belgii  za granicą 

Proszę wypełnić na odwrocie deklaracji podatkowej.     

         
 

4.3 Czy w okresie od 1.1.2020 r. do 30.9.2020 r. byłeś(-aś) posiadaczem 
więcej niż jednego rachunku papierów wartościowych w Belgii, o którym 
mowa w art. 152 ust. 1 lit. a) Kodeksu różnych opłat i podatków? 1072-92 ☐ Tak 2072-62 ☐ Tak 

5. Rzeczywiste miejsce pobytu w 2020 roku:  od  do 

      

 Proszę wpisać swoje miejsce pobytu w Belgii na odwrocie deklaracji 
podatkowej.   

5. Jeśli uzyskałeś(-aś) w Belgii podlegający opodatkowaniu dochód z pracy zawodowej, który stanowi co najmniej 75% Twojego całego 
dochodu z pracy zawodowej uzyskanego w Belgii i za granicą w okresie podatkowym, zaznacz „x” odpowiednie okienko. Jesteś: 

− mieszkańcem państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, innego niż Belgia, przebywającym: 

1093-71 ☐ w Regionie Flamandzkim zaznacz, jeśli 75% swojego dochodu uzyskałeś(-aś) w B 

1094-70 ☐ w Regionie Walońskim 

1095-69 ☐ w Regionie Stołecznym Brukseli 

− mieszkańcem innego państwa 

1073-91 ☐ 

6. Jeśli jesteś mieszkańcem jednego z poniższych krajów i nie zaznaczyłeś(-aś) żadnego z kodów w punkcie 6., zaznacz „x” odpowiednie 
okienko: 

1078-86 ☐ Francja 

1079-85 ☐ Holandia 

1080-84 ☐ Luksemburg 

7. Jeśli nie zaznaczyłeś(-aś) żadnego kodu w punktach 6. i 7. powyżej, zaznacz „x” poniższy kod: 

1081-83 ☒ zaznacz, jeśli uzyskałeś(-aś) również dochody w kraju innym niż B 

B. KOSZTY UTRZYMANIA RODZINY (Wpisz żądaną liczbę o ile nie jest równa 0) 

1. a) Liczba dzieci, które w pełni pozostają na Twoim utrzymaniu dla celów podatkowych (*): 1030-37  ................  
b) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 1., u których występuje poważna niepełnosprawność: 1031-36  ................  
c) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 1., które w dniu 1.1.2020 r. nie ukończyły jeszcze 3 lat i dla 

których w rubryce X, II, B nie wnioskujesz o ulgę podatkową z tytułu kosztów opieki nad dzieckiem: 1038-29 

 ................  

b) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 1. c, u których występuje poważna 
niepełnosprawność: 1039-28 

 ................  

2. a) Liczba dzieci, które pozostają na Twoim utrzymaniu dla celów podatkowych, ale za które połowa korzyści   
podatkowej musi zostać przyznana drugiemu rodzicowi z powodu równo podzielonego pobytu tych dzieci u 
każdego z rodziców (*): 1034-33 

 ................  

b) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 2. a, u których występuje poważna niepełnosprawność: 1035-32  ................  
c) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 2. a, które w dniu 1.1.2020 r. nie ukończyły jeszcze 3 lat i dla 

których w rubryce X, II, B nie wnioskujesz o ulgę podatkową z tytułu kosztów opieki nad dzieckiem: 1054-13 
 ................  

b) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 2. c, u których występuje poważna 
niepełnosprawność: 1055-12 

 ................  

3. a) Liczba dzieci, które pozostają na utrzymaniu drugiego rodzica dla celów podatkowych, ale za które połowa 
korzyści podatkowej musi zostać przyznana Tobie z powodu równo podzielonego pobytu tych dzieci u każdego 
z rodziców (*): 1036-31 

 ................  

b) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 3. a, u których występuje poważna niepełnosprawność: 1037-30  ................  
c) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 3. a, które w dniu 1.1.2020 r. nie ukończyły jeszcze 3 lat i dla 

których w rubryce X, II, B nie wnioskujesz o ulgę podatkową z tytułu kosztów opieki nad dzieckiem: 1058-09 

 ................  

d) Liczba dzieci zgłoszonych w punkcie 3. c, u których występuje poważna 
niepełnosprawność: 1059-08 

 ................  

4. a) Liczba rodziców, dziadków, pradziadków, braci i sióstr w wieku 65 lat lub starszych którzy pozostają na 
Twoim utrzymaniu dla celów podatkowych (*): 1043-24 

 ................  

b) Liczba osób zgłoszonych w punkcie 4. a, u których występuje poważna niepełnosprawność: 1044-23  ................  
5. a) Liczba innych osób, które pozostają na Twoim utrzymaniu dla celów podatkowych: 

(nie należy wliczać w to siebie ani swojego małżonka lub partnera z zarejestrowanego związku partnerskiego!) 
(*): 1032-35 

 ................  

b) Liczba osób zgłoszonych w punkcie 5. a, u których występuje poważna niepełnosprawność: 1033-34  ................  
6. Proszę wpisać nazwisko, imię i datę urodzenia osób wymienionych powyżej w punktach od B1 do B5. Podaj również kod, który jest do nich 
przypisany (jeśli brakuje na to miejsca, dodaj załącznik): 

Nazwisko  Imię  Data urodzenia  Kod 
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RUBRYKA V. – PŁACE, WYNAGRODZENIA, ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH, ŚWIADCZENIA USTAWOWE 
Z TYTUŁU CHOROBY LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, DOCHODY ZASTĘPCZE, ZASIŁKI DLA 

BEZROBOTNYCH Z EMERYTURĄ POMOSTOWĄ 

A. WYNAGRODZENIA ZWYKŁE 
Proszę zsumować i wypełnić przy kodzie 1250-11 

1. Płace, wynagrodzenia itp. (inne niż wymienione w punktach 12. a oraz 
13. a):   

a) zgodnie z PIT-ami (tzw. fiscale fiches): (250)  ..............................  (250) ..............................  

 (250)  ..............................  (250) ..............................  

b) niewymienione w PIT-ach: (250)  ..............................  (250) ..............................  

2. Suma kwot z punktów 1. a oraz 1. b: 1250-11  .........................  2250-78  .........................  

3. Wcześniejsza wypłata dodatku urlopowego w przypadku zakończenia 
pracy u pracodawcy (inna niż wymieniona w punktach 12. b oraz 13. b): 1251-10  .........................  2251-77  .........................  

4. Zaległe wynagrodzenia (inne niż wymienione w punktach 8. b, 12. c 
oraz 13. c): 1252-09  .........................  2252-76  .........................  

5. Odszkodowania za zwolnienie z pracy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia (inne niż wymienione w punktach 12. d oraz 13. d) i 
odszkodowania kilkumiesięczne (tzw. inschakelingsvergoedingen): 1308-50  .........................  2308-20  .........................  

6. Wynagrodzenia z grudnia 2020 roku (organ władz): 1247-14  .........................  2247-81  .........................  

7. Zwrot kosztów przejazdów do i z pracy: a) łączna kwota: 1254-07  .........................  2254-74  .........................  

b) zwolnienie z podatku: 1255-06  .........................  2255-73  .........................  

8. Wynagrodzenia jednorazowe związane z wynikami: a) zwykłe: 1242-19  .........................  2242-86  .........................  

b) zaległe wynagrodzenia: 1243-18  .........................  2243-85  .........................  

9. Dopłata pracodawcy do prywatnego komputera osobistego:   

a) a) łączna kwota dopłat: 1240-21  .........................  2240-88  .........................  

b) b) zwolnienie z podatku: 1241-20  .........................  2241-87  .........................  

10. Wynagrodzenia za nadgodziny w branży hotelarsko-gastronomicznej, 
które podlegają zwolnieniu z podatku:   

a) u pracodawców bez zarejestrowanego systemu kas fiskalnych:   

1) wynagrodzenia zwykłe: 1335-23  .........................  2335-90  .........................  

 liczba nadgodzin: 1336-22  .........................  2336-89  .........................  

2) zaległe wynagrodzenia: 1337-21  .........................  2337-88  .........................  

 liczba nadgodzin: 1338-20  .........................  2338-87  .........................  

b) u pracodawców z zarejestrowanym systemem kas fiskalnych:   

1) wynagrodzenia zwykłe: 1395-60  .........................  2395-30  .........................  

 liczba nadgodzin: 1396-59  .........................  2396-29  .........................  

2) zaległe wynagrodzenia: 1397-58  .........................  2397-28  .........................  

 liczba nadgodzin: 1398-57  .........................  2398-27  .........................  

11. Opodatkowane stawką 33 % wynagrodzenia pracowników dorywczych 
w branży hotelarskiej i gastronomicznej: 1263-95  .........................  2263-65  .........................  

12. Uzyskane przez sportowców z ich działalności sportowej:   

a) płace, wynagrodzenia itp.: 1273-85  .........................  2273-55  .........................  

b) wcześniejsza wypłata dodatku urlopowego w przypadku 
zakończenia pracy u pracodawcy: 1274-84  .........................  2274-54  .........................  

c) zaległe wynagrodzenia: 1275-83  .........................  2275-53  .........................  

d) odszkodowania za zwolnienie z pracy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia: 1276-82  .........................  2276-52  .........................  

13. Uzyskane przez sędziów sportowych za ich działalność jako sędziów 
podczas zawodów sportowych, a także przez nauczycieli, trenerów i 
opiekunów za ich działalność na rzecz sportowców:   

a) płace, wynagrodzenia itp.: 1277-81  .........................  2277-51  .........................  

b) wcześniejsza wypłata dodatku urlopowego w przypadku 
zakończenia pracy u pracodawcy: 1278-80  .........................  2278-50  .........................  

c) zaległe wynagrodzenia: 1279-79  .........................  2279-49  .........................  

d) odszkodowania za zwolnienie z pracy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia: 1280-78  .........................  2280-48  .........................  

14. Dotacja z funduszu Impulsfonds dla lekarzy pierwszego kontaktu 
uzyskana przez akredytowanego lekarza pierwszego kontaktu na 
osiedlenie się w obszarze „priorytetowym”: 1267-91  .........................  2267-61  .........................  

15. Odległość (w jedną stronę) pomiędzy miejscem zamieszkania a 
miejscem zatrudnienia na dzień 1.1.2020 r. (do wypełnienia tylko w 
przypadku niewypełnienia punktu 17. poniżej i jeśli odległość ta wynosi 
co najmniej 75 km): 1256-05  ......................... km 2256-72  ......................... km 

16. Niepotrącone osobiste składki na ubezpieczenie społeczne: 1257-04  .........................  2257-71  .........................  

17. Inne koszty uzyskania przychodu (wypełnij tylko w przypadku, jeśli nie 
chcesz, by zastosowano ustawową stawkę ryczałtową dla tych 
kosztów): 1258-03  .........................  2258-70  .........................  
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B. ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH 
  

1. Świadczenia bez dodatku za staż pracy:   

a) świadczenia zwykłe (ustawowe i dodatkowe): 1260-01  .........................  2260-68  .........................  

b) świadczenia dodatkowe z grudnia 2020 roku (organ władz): 1304-54  .........................  2304-24  .........................  

c) zaległe wynagrodzenia: 1261-97  .........................  2261-67  .........................  

2. Świadczenia z dodatkiem za staż pracy: a) świadczenia zwykłe 
(ustawowe): 1264-94  .........................  2264-64  .........................  

b) zaległe wynagrodzenia: 1265-93  .........................  2265-63  .........................  

C. ŚWIADCZENIA USTAWOWE Z TYTUŁU CHOROBY LUB 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

  

1. Świadczenia zwykłe: 1266-92  .........................  2266-62  .........................  

2. Świadczenia z grudnia 2020 roku (organ władz): 1303-55  .........................  2303-25  .........................  

3. Zaległe: 1268-90  .........................  2268-60  .........................  

D. DOCHODY ZASTĘPCZE 
  

1. Dodatkowe świadczenia wypłacane przez byłego pracodawcę na mocy 
układu zbiorowego pracy lub indywidualnej umowy:   

a) z klauzulą o ciągłość wypłaty po wznowieniu pracy:   

1) otrzymywane dodatkowo do zasiłku dla bezrobotnych z 
dodatkiem od pracodawcy (wcześniej: emeryturą pomostową):   

a. świadczenia zwykłe:   

1. za okresy do 31.12.2015 r. (/ zaległe): 1319-39  .........................  2319-09  .........................  

2. za okresy od 1.01.2016 r. (/ zaległe): 1321-37  .........................  2321-07  .........................  

b. świadczenia z grudnia 2020 roku (organ władz): 
c. zaległe: 1322-36  .........................  2322-06  .........................  

1. za okresy do 31.12.2015 r.: 1324-34  .........................  2324-04  .........................  

2. za okresy od 1. 01.2016 r.: 1339-19  .........................  2339-86  .........................  

2) otrzymywane dodatkowo do zasiłku dla bezrobotnych, który 
otrzymałeś(-aś) lub mógłbyś/mogłabyś otrzymać jako osoba w 
pełni bezrobotna, gdybyś nie wznowił(a) pracy:   

a. świadczenia zwykłe: 1292-66  .........................  2292-36  .........................  

b. świadczenia z grudnia 2020 roku (organ władz): 1300-58  .........................  2300-28  .........................  

c. zaległe: 1293-65  .........................  2293-35  .........................  

b) b) bez klauzuli o ciągłość wypłaty po wznowieniu pracy:   

1) świadczenia zwykłe: 1294-64  .........................  2294-34  .........................  

2) świadczenia z grudnia 2020 roku (organ władz): 1301-57  .........................  2301-27  .........................  

3) zaległe: 1295-63  .........................  2295-33  .........................  

Czy po zwolnieniu z pracy u wyżej wymienionego pracodawcy, ale 
przed 1.01.2020 r. wznowiłeś(-aś) pracę u innego pracodawcy lub 
jako osoba prowadząca własną działalność gospodarczą? 

1297-61  ☐ Tak 2297-31 ☐ Tak 

1298-60 ☐ Nie 2298-30 ☐ Nie 

2. Dodatkowe świadczenia z tytułu choroby lub niepełnosprawności: 1269-89  .........................  2269-59  .........................  

3. Świadczenia w przypadku choroby zawodowej lub wypadku przy pracy 
(ustawowe i dodatkowe): 1270-88  .........................  2270-58  .........................  

4. Inne: 1271-87  .........................  2271-57  .........................  

5. Świadczenia z grudnia 2020 roku wymienione w punktach od 2 do 4 
(organ władz): 1302-56  .........................  2302-26  .........................  

6. Zaległe wypłaty świadczeń wymienione w punktach od 2 do 4: 1272-86  .........................  2272-56  .........................  

(Patrz również kontynuacja rubryki V na następnej stronie.) 
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RUBRYKA 5. – PŁACE, WYNAGRODZENIA, ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH, ŚWIADCZENIA USTAWOWE 
Z TYTUŁU CHOROBY LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, DOCHODY ZASTĘPCZE, ZASIŁKI DLA 

BEZROBOTNYCH Z EMERYTURĄ POMOSTOWĄ – KONTYNUACJA 

E. ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH Z DODATKIEM OD PRACODAWCY 
(wcześniej: z emeryturą pomostową)   

1. Ustawowe zasiłki dla bezrobotnych:   

a) świadczenia zwykłe: 1281-77  .........................  2281-47  .........................  

b) zaległe: 1282-76  .........................  2282-46  .........................  

2. Emerytura pomostowa:   

a) zwykła emerytura pomostowa:   

1) za okresy do 31.12.2015 r. ( zaległe): 1235-26  .........................  2235-93  .........................  

2) za okresy od 1.01.2016 r. ( zaległe): 1327-31  .........................  2327-01  .........................  

b) zaległe:   

1) za okresy do 31.12.2015 r.: 1236-25  .........................  2236-92  .........................  

2) za okresy od 1.01.2016 r.: 1340-18  .........................  2340-85  .........................  

F. POTRĄCENIA PRZEZ PRACODAWCĘ SKŁADEK NA EMERYTURĘ 
DODATKOWĄ   

1. Zwykłe wpłaty i składki: 1285-73  .........................  2285-43  .........................  

2. Wpłaty i składki na potrzeby kontynuacji udziału w funduszu 
emerytalnym po zwolnieniu z pracy: 

3. Wpłaty i składki na dobrowolną emeryturę dodatkową dla 
pracowników: 

1283-75  .........................  2283-45  .........................  

1387-68  .........................  2387-38  .........................  

G. NADGODZINY UPRAWNIAJĄCE DO DODATKU ZA PRACĘ W 
NADGODZINACH   

1. Łączna liczba rzeczywiście przepracowanych nadgodzin:   

a) kwalifikujących się do limitu do 180 godzin: 1305-53  .........................  2305-23  .........................  

b) kwalifikujących się do limitu do 360 godzin: 1317-41  .........................  2317-11  .........................  

2. Podstawa do obliczenia dodatku za nadgodziny uprawniające do 
ulgi podatkowej:   

a) w wysokości 66,81%: 1233-28  .........................  2233-95  .........................  

b) w wysokości 57,75%: 1234-27  .........................  2234-94  .........................  

H. ZALICZKA NA PODATEK 
DOCHODOWY POTRĄCONA Z 
WYNAGRODZENIA PRZEZ 
PRACODAWCĘ 

Proszę zsumować i wypełnić przy 
kodzie 1286-72   

1. Zgodnie z PIT-ami (tzw. fiscale fiches): (286)  ..............................  (286)  ..............................  

(286)  ..............................  (286)  ..............................  

 (286)  ..............................  (286)  ..............................  

2. Niewymieniony w PIT-ach dodatek urlopowy wymieniony w rubryce 
A, 1, b:   

3. Suma kwot z punktów 1. i 2.: 1286-72  .........................  2286-42  .........................  

I. SKŁADKI SZCZEGÓLNE NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 
POTRĄCONE Z WYNAGRODZENIA PRZEZ PRACODAWCĘ: 1287-71  .........................  2287-41  .........................  

J. PRACOWNICY SEKTORA PUBLICZNEGO BEZ UMOWY O PRACĘ 
(*): 1290-68 ☐ Tak 2290-38 ☐ Tak 

K. NAZWISKO LUB NAZWA PODMIOTÓW BĘDĄCYCH ŹRÓDŁEM 
DOCHODÓW (patrz PIT-y)   

Należy również podać ich adres, jeżeli wydały one pracownikowi 
żadnych PIT-ów. Okres, do którego odnosi się dochód 

 ........................................................................................................  od ...................................  do  ..................................  

 ........................................................................................................  od ...................................  do  ..................................  

(partner) ..........................................................................................  od ...................................  do  ..................................  

 ........................................................................................................  od ...................................  do  ..................................  

L.  ZMNIEJSZENIE OSOBISTYCH SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE 
SPOŁECZNE PŁACONYCH PRZEZ PRACOWNIKA (tzw. werkbonus) 
(*): 1284-74  .........................  2284-44  .........................  

M. WYNAGRODZENIE PO WZNOWIENIU PRACY   

Jeśli w punktach D, 1, a, 1, a, 1; D, 1, a, 1, c, 1 lub D, 1, a, 2 wypełniłeś(-
aś) dodatkowe świadczenia lub w punktach E, 2, a, 1 lub E, 2, b, 1 
wypełniłeś(-aś) emeryturę podstawową, i po zwolnieniu z pracy u 
poprzedniego pracodawcy wznowiłeś(-aś) pracę u jednego lub kilku 
nowych pracodawców, podaj tu wynagrodzenie (A, 1 + A, 7, a + A, 9, a - 
A, 7, b - A, 9, b), które otrzymałeś(-aś) od tego nowego pracodawcy(-ów): 1296-62  .........................  2296-32  .........................  

N. ZALICZKA NA PODATEK DOCHODOWY OD RUCHOMOŚCI 
POBIERANY OD WYMIENIONYCH W PUNKTACH A, 1 LUB A, 4 
DOCHODÓW Z TYTUŁU PRAW AUTORSKICH, PRAW 
POKREWNYCH ORAZ LICENCJI USTAWOWYCH I 
OBOWIĄZKOWYCH: 1299-59  .........................  2299-29  .........................  

O. CZŁONKOWIE RODZINY POMAGAJĄCY W Kod Kwota 
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PROWADZENIU WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 

Podaj obok kod, pod którym deklarowany jest dochód 
pomagającego członkowi rodziny prowadzącemu działalność 
gospodarczą (np. 1250-11) oraz kwotę dochodu. W ostatnim 
wierszu należy podać zawód osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą. 

  

  

  

Zawód  
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Rubryka XII – ZALICZKI NA POCZET PODATKU DOCHODOWEGO ZA ROK PODATKOWY 2020 

Łączna kwota wpłaconych zaliczek: 1570-79  .........................  2570-49  .........................  

(1) Punkt wypełniają tylko podatnicy przebywający w Regionie Flamandzkim. 
(2) Punkt wypełniają tylko podatnicy przebywający w Regionie Walońskim.  
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Rubryka XIII – DOCHODY POCHODZĄCE Z ZAGRANICY I ZWOLNIONE Z OPODATKOWANIA DOCHODY 
POCHODZĄCE Z BELGII 

UWAGA: 
w rubryce XIII należy wymienić wszystkie dochody pochodzące z zagranicy oraz wszystkie zwolnione z podatku dochody pochodzące z 
Belgii, które zostały uzyskane w okresie podlegającym opodatkowaniu. Dochód ten jako taki nie podlega opodatkowaniu w ramach podatku 
dochodowego dla osób mieszkających za granicą (osób fizycznych). Jednak dochód ten musi być w stosownych przypadkach uwzględniony 
dla prawidłowego zastosowania różnych przepisów prawnych. 
Jeżeli nie uzyskałeś(-aś) takiego dochodu, w punkcie A, 4 poniżej zaznacz „x” okienko „zero” (nihil). 

A. ŁĄCZNE DOCHODY Wypełnij, jeśli zarabiasz pieniądze również poza Belgią. 

1. Dochód z pracy zawodowej „bez powiększenia podatku” Kwoty netto 

a) Emerytury   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj)   

 ........................................................................................................  1330-2  ...........................  2330-95  .........................  

b) Zasiłki dla bezrobotnych   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj)   

 ........................................................................................................  1331-27 2331-94 

c) Ustawowe świadczenia z tytułu choroby lub niepełnosprawności 
Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj)   

 ........................................................................................................  1332-26 ..........................  2332-93  .........................  

d) Inne dochody zastępcze   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj)   

 ........................................................................................................  1333-25  .........................  2333-92  .........................  

e) Inne dochody z pracy zawodowej „bez powiększenia podatku”   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj)   

 ........................................................................................................  1049-18 2049-85  .........................  

2. Dochody z pracy zawodowej „z powiększeniem podatku” (zyski, 
korzyści, wynagrodzenia dla dyrektorów firm)   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj) Kwota netto 

 ........................................................................................................  1050-17  .........................  2050-84  .........................  

3. Inne dochody (dochody z nieruchomości, dochody różne itp.)   

Kraj(e), skąd pochodzi dochód (Belgia lub inny kraj) Kwota netto 

 ........................................................................................................  1053-14  .........................  2053-81  .........................  

4. Jeżeli w okresie podlegającym opodatkowaniu nie uzyskałeś(-aś) 
żadnego dochodu, który należy zgłosić w rubryce XIII, zaznacz „x” 
odpowiednie okienko obok. 1057-10 ☒ Zero 2057-77 ☐ Zero 

B. DOCHODY ZWIĄZANE ZE SPORTEM   

1. Dochód z pracy zawodowej „bez powiększenia podatku” 
Należy wskazać tu kwotę dochodu z pracy zawodowej ujętego w 
punkcie A, 1, e powyżej (kod 1049-18 lub 2049-85), którą uzyskałeś(-
aś) jako sportowiec lub sędzia, nauczyciel, trener lub opiekun za swoją 
działalność na rzecz sportowców: 

Wypełnij tylko wtedy, jeśli uzyskałeś ten zarobek w Belgii. 

Kwota netto 

1091-73  .........................  2091-43  .........................  

2. Dochód z pracy zawodowej „z powiększeniem podatku” 
Należy wskazać tu kwotę dochodu z pracy zawodowej ujętego w 
punkcie A, 2  powyżej (kod 1050-17 lub 2050-84), którą uzyskałeś(-aś) 
jako sportowiec lub sędzia, nauczyciel, trener lub opiekun za swoją 
działalność na rzecz sportowców 

  

Kwota netto 

1092-72  .........................  2092-42  .........................  

 
Liczba dołączonych stron:  ..............................................   Data:  .............................................................................  
 


