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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL składa jącego 

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

2. Nr dokumentu  

DSF-1               DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ 

                                                                            W  ROKU KALENDARZOWYM 
3. Rok 
 

└────┴────┴────┴────┘ 

 

 

Podstawa prawna: Art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,  
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

Składający: Osoba fizyczna, o której mowa w art. 30h ust. 1 ustawy. 
Termin składania: Do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego. 
Miejsce składania: Urząd skarbowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1b albo ust. 1c ustawy. 

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI 
 4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja 1) 

 5. Cel zło żenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie deklaracji   ❑2. korekta deklaracji 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKAN IA SKŁADAJ ĄCEGO 
 6. Nazwisko     

 
 

7. Pierwsze imi ę 8. Data urodzenia (dzień - miesiąc – rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 
 9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat  

 12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu 

 16. Miejscowo ść 17. Kod pocztowy 

C. OBLICZENIE WYSOKOŚCI DANINY SOLIDARNOŚCIOWEJ 
 Łączne dochody 

Należy wpisać sumę dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9  
i 9a, art. 30b, art. 30c i art. 30f ustawy2).  
 

18. 
 

zł,         gr 
  Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy  

Należy wykazać kwotę składek podlegających odliczeniu od dochodów, o których mowa w poz. 18. 

19. 
 

zł,         gr 
 Kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5 ustawy  

 
20. 
 

zł,         gr 
 Dochody po pomniejszeniach  

 
Od kwoty z poz. 18 należy odjąć sumę kwot z poz. 19 i 20. 

21. 
 

zł,         gr 
 
 
 
 
 
 

Podstawa obliczenia daniny solidarno ściowej (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 
Od kwoty z poz. 21 należy odjąć 1 000 000,00 zł. 

22. 
 

zł 
Danina solidarno ściowa  
 
4% kwoty z poz. 22. 

23. 
 

zł,         gr 
Podatek zapłacony za granic ą (przeliczony na złote) 24. 

 
zł,         gr 

Należna danina solidarno ściowa – do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 

Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 24. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0. 
 

25. 
 

zł 

D. PODPIS SKŁADAJ ĄCEGO / PEŁNOMOCNIKA 
 26. Podpis składaj ącego 27. Imię i nazwisko oraz podpis pełnomocnika 

1)  Przez urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla składającego naczelnik  urzędu 
     skarbowego wykonuje swoje zadania.  
2)  W sumie dochodów uwzględnia się dochody podlegające wykazaniu w zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz w rocznym obliczeniu podatku  
     PIT-40A, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 maja roku poprzedzającego rok wskazany w poz. 3 do dnia 30 kwietnia roku wskazanego w poz. 3. 
     Jeżeli obowiązek składania deklaracji podlega wykonaniu w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r., w sumie dochodów uwzględnia się dochody uzyskane od dnia  
     1  stycznia 2019 r. wykazywane w  PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,  PIT-CFC oraz PIT-40A, których termin złożenia upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 
     dnia 30 kwietnia 2020 r. Dochody z rocznego obliczenia podatku PIT-40A uwzględnia się, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym,  
     o którym mowa w art. 34 ust. 9 ustawy. 

 
Pouczenia 

W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz. 25 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości 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 daniny solidarnościowej na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana  
w Kodeksie karnym skarbowym. 

 


