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PKO Bank Polski SA  
Centrum Obsługi i Operacji 
ul. Puławska 15  
02-515 Warszawa 

 

 

Sz.P. 
Nazwa Klienta 
ul. Nazwa ulicy Nr domu Klienta / Nr mieszk. Klienta  
Miasto 
00-000 Nazwa Miasta Pocztowego 
Kraj 

  

 
dotyczy: umowy kredytu: 'NRB_KREDYT_1' 

 
Dzień dobry, 
 
ponieważ zastosowaliśmy do Pani/Pana kredytu mieszkaniowego ujemne oprocentowanie, uzyskał Pan/uzyskała Pani w 2020 r. 
przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
 
Ministerstwo Finansów przewidziało preferencję podatkową, która polega na zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób 
fizycznych od takich przychodów w sytuacji, jeśli zostały spełnione przesłanki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów. 
Przesłanki te, zostały wskazane w załączonym Oświadczeniu. Oświadczenie znajduje się też na stronie www.pkobp.pl/podatki. 
 
Aby ustalić, czy spełnia Pan/Pani przesłanki uprawniające do zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, 
prosimy wypełnić i podpisać załączone Oświadczenie (oddzielnie dla każdej umowy kredytu). 
 
Co dalej 
Podpisane Oświadczenie prosimy przesłać do 18 grudnia 2020 r. na adres:  
 
PKO Bank Polski S.A. KANCELARIA 
COD BOD ZPM Warszawa PIT 
ul. Partyzantów 15  
22-411 Zamość 
 
Jeśli dostarczy nam Pan/Pani Oświadczenie przed 18 grudnia 2020 r. to: 

1) nie wystawimy Panu/Pani informacji PIT-11 za 2020 r. - jeżeli kredyt został zaciągnięty w całości na własne cele 
mieszkaniowe lub 

2) wystawimy Panu/Pani informację PIT-11 za 2020 r. - jeżeli kredyt został zaciągnięty w części na inny cel niż własny cel 
mieszkaniowy. 

 
Jeśli nie dostarczy nam Pan/Pani Oświadczenia do 18 grudnia 2020 r. uznamy, że uzyskany przez Pana/Panią przychód z tytułu 
zastosowania przez bank ujemnego oprocentowania kredytu nie kwalifikuje się do objęcia preferencją podatkową oraz 
wystawimy Panu/Pani z tego tytułu informację PIT-11 za 2020 r. 
 
Dodatkowe informacje 
Więcej informacji znajdzie Pani/Pan na stronie www.pkobp.pl/podatki.  
 
 
Z pozdrowieniami 
PKO Bank Polski  

 
Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od 

niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe 

 
 


