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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 

PCC-4   

 
ZBIORCZA DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNO ŚCI CYWILNOPRAWNYCH 

 
 

                                                        ZA  
4. Miesi ąc 

└────┴────┘ 
5. Rok  

└────┴────┴────┴────┘ 
 

 
Podstawa prawna: Art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Podatnicy, którzy dokonali w miesiącu co najmniej trzech czynności cywilnoprawnych obejmujących umowę pożyczki lub 

umowę sprzedaży rzeczy ruchomych lub praw majątkowych, a ostatnia z tych czynności została dokonana przed upływem 14 
dni od dnia dokonania pierwszej z nich. 

Termin składania: Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. 
Miejsce składania: Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania: 

- naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika, 
- naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania jednego z podmiotów gdy 
obowiązek zapłaty ciąży solidarnie na kilku podmiotach, 
- Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu 
podatkowego w powyższy sposób. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 

 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja  

 7. Cel zło żenia deklaracji  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie deklaracji   ❑2. korekta deklaracji1) 

B. DANE PODATNIKA  
                           * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną                      ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 8. Podmiot składaj ący deklaracj ę (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku                  ❑2. inny podmiot 
9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

               ❑1. podatnik niebędący osobą fizyczną                    ❑2. osoba fizyczna 
10. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imi ę, data urodzenia **  
 

11. Nazwa skrócona * / Imi ę ojca, imi ę matki ** 

B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ** 

 12. Kraj 13. Województwo 14. Powiat  

15. Gmina 16. Ulica 17. Nr domu 18. Nr lokalu 

19. Miejscowo ść 20. Kod pocztowy 

C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I DANE O CZYNNO ŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH 
 21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

 ❑1. umowa                          ❑2. zmiana umowy                 
22. Miejsce poło żenia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa maj ątkowego (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

                     ❑1. terytorium RP                ❑2. poza terytorium RP 
23. Miejsce dokonania czynno ści cywilnoprawnych (zaznaczyć właściwe kwadraty): 

                     ❑1. terytorium RP                ❑2. poza terytorium RP 
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 24. Dni dokonania poszczególnych czynno ści cywilnoprawnych oraz zwi ęzłe okre ślenie ich tre ści i przedmiotu. 



POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    
                                                                                                                                                                                                                         Składanie w wersji elektronicznej: www .podatki.gov.pl   

 

 PCC-4(1) 3/3 
 

D. OBLICZENIE NALE ŻNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 
 

Rodzaj czynno ści 
cywilnoprawnych 

Stawki  
podatku 

Liczba czynno ści 
cywilnoprawnych 

Podstawa opodatkowania 
(po zaokrągleniu  
do pełnych zł)2) 

Obliczony nale żny podatek  
od czynno ści 

cywilnoprawnych  
(po zaokrągleniu do pełnych zł) 

a b c d e 
  Umowa sprzeda ży rzeczy 
  ruchomych lub praw 
  majątkowych 

  2% 
25. 
 

 

26. 
 

zł 

27. 
 

zł 

            1% 
28. 
 

 

29. 
 

zł 

30. 
 

zł 
  Umowa po życzki 

         0,5% 
31. 
 

 

32. 
 

zł 

33. 
 

zł 
Należny podatek do zapłaty 
 
Należy wpisać sumę kwot z kol. e. 

34. 
 

zł 

E. INFORMACJA O ZAŁ ĄCZNIKACH 

 35. Liczba doł ączonych zał ączników PCC-4/A 3) 

└────┴────┘ 

36. Liczba doł ączonych zał ączników PCC-4/B 4) 

└────┴────┘ 
 

F. PODPIS PODATNIKA ALBO OSÓB REPREZENTUJ ĄCYCH PODATNIKA 

F.1. PODPIS PODATNIKA 
 37. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 

 
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

38. Podpis podatnika 
 

F.2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA 
 39. Imię 40. Nazwisko 

 

41. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

42. Podpis osoby reprezentuj ącej podatnika 
 

43. Imię 44. Nazwisko 
 

45. Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

46. Podpis osoby reprezentuj ącej podatnika 
 

 
Objaśnienia 

 
1) Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
2) Należy podać sumę podstaw opodatkowania poszczególnych czynności cywilnoprawnych określonych zgodnie z art. 6 ustawy, zaokrąglonych 
    zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. 
3) Należy wypełnić pole i złożyć załącznik(i) w przypadku gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot.  
4) Należy wypełnić pole i złożyć załącznik(i) w przypadku gdy: 
    - podatnik nie ma siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium RP, 
    - siedziba lub miejsce zamieszkania (gmina) podatnika na terytorium RP uległy zmianie w miesiącu, za który jest składana deklaracja. 
 

 
Pouczenia 

 
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych z poz. 34 lub wpłacenia go w niepełnej 
wysokości niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 
 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym 
skarbowym. 


