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Nazwa użytkownika 

Szanowny Panie  

W poniższym zestawieniu udostępniamy roczne podsumowanie transakcji ujęte w naszym raporcie za 

rok obrotowy 2016. Informacje w raporcie zostały ujęte w PLN. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w poprawnym wypełnieniu odpowiedniej deklaracji podatkowej, proszę 

skontaktować się z doradcą podatkowym lub z urzędem skarbowym. Roczny raport podatkowy Degiro 

składa się z następujących pozycji. 

Zyski / straty 

Odpowiednio zrealizowane zyski lub straty z 2016 roku, umieszczono na stronie 1, w roku 2016, 

Przegląd został, podzielony na klasy aktywów, w zestawieniu. Należy pamiętać, że opłaty transakcyjne 

w tych obliczeniach nie są wliczone. Opłata transakcyjna dla celów podatkowych, może zostać 

odliczona, poprzez użycie pozycji "opłaty i prowizje “, które można znaleźć dalej w dół na tej samej 

stronie. 

Dywidendy 

Suma brutto otrzymanych dywidend oraz suma podatków pobranych u źródła od otrzymanych 

dywidend. 

Kupony / Podatki od Kuponów 

Tu zgromadzone zostały otrzymane kupony i poniesie podatki u źródła. 

Odsetki 

W tej pozycji naszego raportu odnajdziesz kwoty zapłaconych/otrzymanych odsetek. 

Przegląd portfolio 

Na stronie 3 znajdziesz przegląd wszystkich pozycji, na dzień 31.12.2016 r. Wartości pozycji są 

odpowiednie do ceny zamknięcia w ostatnim dniu roku. 

Przegląd dywidend 

Na ostatniej stronie można odnaleźć dywidendy i zgromadzone podatki u źródła podzielone na 

poszczególne kraje, w którym podatek u źródła został poniesiony. 

Należy pamiętać, że roczny raport podatkowy został opracowany z najwyższą starannością, jednak 

pragniemy zaznaczyć, że raport ma charakter poglądowy, tzn. jest tylko pomocą przy poprawnym 

rozliczeniu i nie posiada mocy prawnej. Degiro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

nieścisłości. Należy pamiętać, że transfery papierów wartościowych oraz obliczenia zdarzeń 

korporacyjnych mogą mieć wpływ na rezultat. 

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta za pośrednictwem email 

klienci@degiro.pl 

Mamy nadzieję, że został(a) Pan/Pani wystarczająco dobrze poinformowany(a). 

Z poważaniem, 
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DEGIRO 

 
Nazwa użytkownika:******ser 

Stan portfela na dzień 31-12-2016 

Produkt Symbol/ISIN Suma Kurs Lokalna wartość Wartość w 

PLN 

Nazwa użytkownika: ***** 

0 ,00 PLN 

0 ,00 PLN 

Dywidendy 

Zakup instrumentów pochodnych 

,00 PLN 0 

0 ,00 PLN 

0 ,00 PLN 

0 ,00 PLN 

Zysk / Strata 

Zakup papierów wartościowych 

0 ,00 PLN 

Strata z papierów wartościowych 

Podatki od dywidend 

0 ,00 PLN 

Zysk z papierów wartościowych 

0 ,00 PLN 

Sprzedaż papierów wartościowych 

Zysk z instrumentów pochodnych 

Dywidendy 

,00 PLN 0 

Strata z instrumentów pochodnych 

Sprzedaż instrumentów pochodnych 

Podatki od kuponów 

Kupony 

Kupony 0 ,00 PLN 

,00 PLN 0 

Odsetki zapłacone 

0 ,00 PLN 

0 ,00 PLN 

Odsetki 

Odsetki otrzymane 

0 ,00 PLN 

0 ,00 PLN 

Opłaty i prowizje 

Podatki od transakcji 

Prowizje 
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CASH & CASH FUND (PLN)     0,00 

CASH & CASH FUND (EUR)     0,00 

Wartość portfela razem     0,00PLN 
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Nazwa użytkownika:****** 

Przegląd dywidend w PLN 

Kraj Dywidenda brutto Podatek u źródła 
Dywidenda 

netto 

 Brak dywidend  

Przegląd kuponów 

  

Kraj  Kupony brutto Podatek u źródła 
Kupony 

netto 

 Żadne kupony nie zostały zarezerwowane.  

 


