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POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA ORGAN PODATKOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.    MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ    www.e-deklaracje.gov.pl
PCC-3/A
INFORMACJA O POZOSTAŁYCH PODATNIKACH
2. Data dokonania czynności  (dzień - miesiąc - rok)
Załącznik do deklaracji PCC-3
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja PCC-3
5. Cel złożenia informacji  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1)
Zał. nr
1. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
podatnika wymienionego w części B deklaracji PCC-3
Pozycja 1 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony.
Pozycja 5 - cel złożenia deklaracji nie został wybrany
3.
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
Należy podać dane identyfikacyjne podatnika wymienionego w  części B deklaracji PCC-3
*  - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   
**  - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
6. Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 6 nie została wypełniona.
C. DANE KOLEJNEGO PODATNIKA 
*  - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną   
**  - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
10. Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Identyfikator Podatkowy NIP / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
Pozycja 9 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony.
Pozycja 10 nie została wypełniona.
C.2. ADRES SIEDZIBY  *  / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA  **
13. Kraj
14. Województwo
15. Powiat
16. Gmina
17. Ulica
18. Nr domu
19. Nr lokalu
20. Miejscowość
21. Kod pocztowy
22. Poczta
C.3. OZNACZENIE PODATNIKA
23. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Podmiot składający deklarację 
Pozycja 23 nie została wypełniona.
Rodzaj podmiotu (zaznacz właściwy kwadrat)
D. PODATEK DO ZAPŁATY
Kwota podatku do zapłaty 
Kwota z poz. 53 deklaracji PCC-3
24.
E. PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA WYMIENIONEGO
     W CZĘŚCI C
E.1. PODPIS PODATNIKA
25. Imię
26. Nazwisko
27. Data wypełnienia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok)
28. Podpis podatnika wymienionego w części C
1) Zgodnie z art.81 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), podatnik może skorygować złożoną deklarację przez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
PCC-3/A
(2)
1
/2
E.2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODATNIKA
29. Imię
30. Nazwisko
31. Data wypełnienia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok)
32. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części C (pieczątka)
33. Imię
34. Nazwisko
35. Data wypełnienia deklaracji  (dzień - miesiąc - rok)
36. Podpis osoby reprezentującej podatnika wymienionego w części C (pieczątka)
Pouczenia
PCC-3/A
(2)
2
/2
3. Nr dokumentu
4. Status
1. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
podmiotu 1
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
podmiotu 2
(niepotrzebne skreślić)
2. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatników/płatników niebędących osobami fizycznymi  ** - dotyczy podatników/płatników będących osobami fizycznymi
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 1
5. Nazwa pełna */ Nazwisko **
6. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
7. Data urodzenia **
8. REGON *
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON *
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
ORD-ZU
(2)
1
/1
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info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
Informacja o pozostałych podatnikach - załącznik do deklaracji PCC-3
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