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Załącznik nr 2

Załącznik do Umowy o Kartę Kredytową Citibank –  
Lista wymaganych przez Bank dokumentów dochodowych.

Dokument powinien prezentować stan faktyczny, a zwłaszcza potwierdzać wysokość i stabilność dochodu oraz zatrudnienia w czasie. 

Forma zatrudnienia /  
Profil Klienta

Dokument podstawowy Dokumenty alternatywne

Umowa o pracę (w tym 
Powołanie/ Nominacja/ 
Kontrakt menadżerski/ 
pielęgniarski/ lekarski/ 
żołnierza zawodowego)

Wyciąg z rachunku bankowego 
z wpływami z tytułu wynagrodzenia 
(za ostatnie 3 m-ce) 
[Wyciąg z rachunku jest obowiązkowy 
gdy zatrudnienie w firmie rodzinnej lub 
gdy adres domowy jest taki sam jak 
adres do pracy]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach (ważne 45 dni od daty wystawienia)

Pasek pracowniczy za ostatnie 3 miesiące z wyszczególnioną płacą zasadniczą

PIT-11 za ostatni rok podatkowy (akceptowany do końca kwietnia roku bieżącego)

Zaświadczenie ZUS RMUA za ostatnie 3 miesiące na standardowym druku

Umowa cywilno-prawna
Wyciąg z rachunku bankowego 
z wpływami z tytułu wynagrodzenia 
(za ostatnie 3 m-ce)

Zaświadczenie o zatrudnieniu i miesięcznych zarobkach(ważne 45 dni od daty wystawienia)

PIT-11 za ostatni rok podatkowy (akceptowany do końca kwietnia roku bieżącego)

Pasek dla umowy cywilno-prawnej

Emerytury i Renty

Wyciąg z rachunku bankowego 
z minimum jednym wpływem z tytułu 
emerytury/renty w ostatnich 3 m-cach 
[Wyciąg z rachunku i jeden dokument 
alternatywny jest obowiązkowy 
w przypadku emerytury zagranicznej]

Decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty

Odcinek emerytury/renty (za jeden z ostatnich 3 m-cy)

Wolne zawody oraz własna 
działalność gospodarcza

Klient nie wysłał jeszcze PIT do US 
lub wysłał PIT ale nie zapłacił jeszcze 
wymaganego podatku

Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat za ubiegły rok wraz z 2 ostatnimi 
potwierdzeniami zapłaty podatku do US oraz składek do ZUS
 i
Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat z rozliczonymi miesiącami 
bieżącego roku kalendarzowego wraz z 2 ostatnimi potwierdzeniami zapłaty podatku do US 
oraz składek ZUS (lub 1, jeśli klient rozliczył tylko 1 miesiąc) 
oraz
Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna 
historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek – wymagamy wpłat oraz składek ZUS 
za ostatnie 3 m-ce)

Klient wysłał już PIT oraz zapłacił 
wymagany podatek do PIT 

Do 20 lipca:
PIT za ubiegły rok z potwierdzeniem zapłaty podatku (lub zaświadczenie o dochodzie z US)
i
Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków i Strat z rozliczonymi miesiącami 
bieżącego roku kalendarzowego wraz potwierdzeniami zapłaty podatku do US oraz składek 
ZUS za ostanie 3 m-ce
oraz
Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna 
historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m-ce) 
Po 20 lipca:
KPIR lub Rachunek Zysków i Strat za rozliczone miesiące roku bieżącego 
(minimum 6 m-cy) + potwierdzenia płatności zaliczek na podatek oraz składek ZUS za ostatnie 
3 miesiące 
oraz
Zaświadczenie o niezaleganiu z US oraz ZUS (zamiast zaświadczeń akceptowana jest pełna 
historia konta z którego płacone są zaliczki na podatek oraz składki ZUS za ostatnie 3 m-ce)

Prowadzący działalność 
w formie Ryczałtu 
w ubiegłym i obecnym roku 
kalendarzowym

PIT 28 za poprzedni rok kalendarzowy wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku do US (tylko dla wnioskujących do 20 lipca) oraz

Ewidencja przychodów ze sprzedaży dla zakończonych miesięcy bieżącego roku i potwierdzenia płatności podatku oraz składek ZUS 
za ostatnie 3 miesiące

Prowadzący działalność 
w formie Ryczałtu 
od obecnego roku 
kalendarzowego

PIT za poprzedni rok kalendarzowy wraz z potwierdzeniem zapłaty podatku do US lub Księga przychodów i rozchodów lub Rachunek Zysków 
i Strat za ubiegły rok kalendarzowy wraz z 2 ostatnimi potwierdzeniami zapłaty podatku do US (tylko dla wnioskujących do 20 lipca) oraz
Ewidencja przychodów ze sprzedaży dla zakończonych miesięcy bieżącego roku i potwierdzenia płatności podatku oraz składek ZUS 
za ostatnie 3 miesiące

Karta podatkowa
Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu działalności gospodarczej (za ostatnie 3 m-ce)

Decyzja o wysokości karty podatkowej 

Wynajmujący nieruchomości

Aktualna umowa wynajmu lokalu oraz 

Wyciąg z rachunku bankowego 
z wpływami z najmu w ostatnich 3 
m-cach

PIT-28 za ostatni rok podatkowy

PIT-36/PIT-36L/PIT-37 za ostatni rok podatkowy (akceptowane do końca czerwca) wraz 
z potwierdzeniem zapłaty podatku lub

Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego za ostatni rok podatkowy lub

Zestawienie dochodu i zaliczki na podatek dochodowy narastająco od początku roku

Udziałowcy spółek z o.o. 
oraz akcyjnych

Zaświadczenie z firmy o wypłaconych dywidendach oraz 

Wyciąg z rachunku bankowego z wpływami z tytułu dywidendy (za ostatnie 3 m-ce)


