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OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKA PCC-4/A 

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH 

 

Załącznik PCC-4/A jest załącznikiem do zbiorczej deklaracji w sprawie podatku od 

czynności cywilnoprawnych (PCC-4).  

 

Załącznik należy złożyć, gdy po stronie nabywcy występuje więcej niż jeden podmiot. W takim 

przypadku jeden z podatników składa deklarację PCC-4, a każdy z pozostałych podatników 

składa załącznik PCC-4/A. 

 

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

Poz. 1. Identyfikator podatnika 

W poz. 1 należy podać numer PESEL lub numer NIP podatnika składającego załącznik  

PCC-4/A. 

 

Poz. 4. i 5. Miesiąc i rok za który składana jest informacja PCC-4/A 

W poz. 4 i 5 należy podać miesiąc i rok za który składana jest informacja. 

 

Poz. 6. Nr załącznika 

W poz. 6 należy podać kolejny numer załącznika 

 

CZĘŚĆ A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 

 

Poz. 7. Urząd Skarbowy do którego adresowana jest informacja 

W poz. 7 wpisuje się urząd skarbowy, w którym została złożona deklaracja PCC-4. 

 

Poz. 8. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

W pozycji 8 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności czy składana jest informacja i 

jej korekta. Jeżeli jest składana informacja należy zaznaczyć kwadrat 1., jeżeli zaś korekta 

informacji – należy znaczyć kwadrat 2. 
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CZĘŚĆ B. DANE PODATNIKA 

 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

Poz. 9. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 W poz. 9 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy podatnika jest osobą 

niebędącą osobą fizyczną (kwadrat 1), czy też osobą fizyczną (kwadrat 2). 

 

Poz. 10. Nazwa pełna/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia. 

W poz. 10 w zależności od rodzaju podatnika należy wpisać: 

- w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną – pełną nazwę, 

- w przypadku osoby fizycznej – nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. 

 

Poz. 11. Nazwa skrócona/Imię ojca, imię matki 

W poz. 11. podobnie jak w poz. 10 w zależności od rodzaju podatnika należy podać skróconą 

nazwę w przypadku podmiotu niebędącego osobą prawną albo imię ojca i matki – w przypadku 

osób fizycznych. 

 

B.2. ADRES SIEDZIBY/ AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA   

  

W części tej należy podać adres siedziby albo aktualny adres zamieszkania podatnika na dzień 

złożenia deklaracji.  

 

Uwaga: 

Jednakże należy mieć na względzie przepis art. 18 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa, w 

świetle, którego jeżeli w trakcie roku podatkowego lub określonego w odrębnych przepisach 

innego okresu rozliczeniowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej 

organu podatkowego, organem podatkowym właściwym miejscowo za ten okres rozliczeniowy 

pozostaje ten organ podatkowy, który był właściwy w pierwszym dniu roku podatkowego lub 

okresu rozliczeniowego. 

Na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych okresem 

rozliczeniowym w przypadku zbiorczej deklaracji PCC-4 jest okres miesiąca. Oznacza to, że 

jeżeli podatnik zmieni siedzibę i miejsce zamieszkania w okresie miesiąca, za który składana 

jest deklaracja powinien wskazać siedzibę lub adres zamieszkania właściwy w pierwszym dniu  
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miesiąca, za który jest składa deklaracja. 

 

CZĘŚĆ C. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA WYMIENIONEGO W CZĘŚĆI 

B DEKLARACJI PCC-4  

 

Poz. 21. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL 

W 21 należy podać numer PESEL lub numer NIP podatnika składającego deklarację PCC-4 

wskazany w jej poz. 1. 

 

Poz. 22. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 W poz. 22 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy podatnika jest osobą 

niebędącą osobą fizyczną (kwadrat 1), czy tez osoba fizyczną (kwadrat 2). 

 

Poz. 23. Nazwa pełna/Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia. 

W poz. 23 w zależności od rodzaju podatnika należy wpisać: 

- w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną – pełną nazwę, 

- w przypadku osoby fizycznej – nazwisko, pierwsze imię oraz datę urodzenia. 

 

CZĘŚĆ D. PODATEK OD ZAPŁATY 

 

Poz. 24. Należny podatek do zapłaty 

W poz. 24 należy wpisać kwotę z poz. 34 deklaracji PCC-4. 

 

CZĘŚĆ E. PODPIS PODATNIKA ALBO OSÓ REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA  

 

Ta część jest przeznaczona do podania daty (poz. 25) i popisu podatnika (poz. 26) albo daty 

oraz imienia (imion) i nazwiska (nazwisk) osób reprezentujących podatnika i ich podpisów 

(poz. 27 - poz. 34). 

 

 

 

 

 


