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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

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

2. Nr dokumentu 
 

3. Status 

 
 

PIT/PM    
         INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU 

TYMCZASOWO PRZENIESIONEGO POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 

        POLSKIEJ 

 

 
 

                                                 za rok podatkowy       
4. Rok 

 

└────┴────┴────┴────┘ 

 5. Łączna liczba składanych załączników PIT/PM 
 

└────┴────┘ 

 

Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.  

Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 30dc ust. 2 ustawy zobowiązani są zadeklarować wartość rynkową składników majątku tymczasowo 
przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 

 6. Nazwisko  
 
 

7. Pierwsze imię 8. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) 

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

B. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU,  
    O KTÓRYM MOWA W ART. 30DC UST. 1 USTAWY 

B.1. SKŁADNIK MAJĄTKU (1) 

     Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku,  
    o którym mowa w art. 30dc ust. 1 ustawy                                    

9. 

 Kod kraju 10 

 

└────┴────┘ 

 Rodzaj składnika majątku, tymczasowo przeniesionego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

11. 

 Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

12. 
 

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

 Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. 
 

zł,         gr 

 Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 
 

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

 Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia 
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 
 

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

B.2. SKŁADNIK MAJĄTKU (2) 

     Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku,  
    o którym mowa w art. 30dc ust. 1 ustawy                                    

9. 

 Kod kraju 10. 

 

└────┴────┘ 

 Rodzaj składnika majątku, tymczasowo przeniesionego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

11. 

 Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

12. 
 

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

 Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. 
 

zł,         gr 

 Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 
 

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

 Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia 
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
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B.3. SKŁADNIK MAJĄTKU (3) 

     Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku,  
    o którym mowa w art. 30dc ust. 1 ustawy                                    

9. 

 Kod kraju 10. 

 

└────┴────┘ 

 Rodzaj składnika majątku, tymczasowo przeniesionego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

11. 

 Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

12. 
 

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

 Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. 
 

zł,         gr 

 Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 
 

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

 Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia 
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 
 

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

B.4. SKŁADNIK MAJĄTKU (4) 

     Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku,  
    o którym mowa w art. 30dc ust. 1 ustawy                                    

9. 

 Kod kraju 10. 

 

└────┴────┘ 

 Rodzaj składnika majątku, tymczasowo przeniesionego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

11. 

 Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

12. 
 

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

 Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. 
 

zł,         gr 

 Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 
 

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

 Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia 
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 
 

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

B.5. SKŁADNIK MAJĄTKU (5) 

     Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku,  
    o którym mowa w art. 30dc ust. 1 ustawy                                    

9. 

 Kod kraju 10. 

 

└────┴────┘ 

 Rodzaj składnika majątku, tymczasowo przeniesionego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

11. 

 Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

12. 
 

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

 Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

13. 
 

zł,         gr 

 Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

14. 
 

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

 Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia 
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

15. 
 

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

 
 
 
 


