
Drogi Konsultancie i Menadżerze Regionalny,

wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc nie czekaj, aż wielkanocny zajączek 
przyniesie podarunki. Zadbaj o to, aby samemu na nie zarobić. Spraw 
przyjemność sobie i swoim najbliższym. Jeśli zaczniesz polecać pożyczki 
NOVUM już teraz, jeszcze przed świętami otrzymasz swoją nagrodę!

PROMOCJA!
Do 31 marca 2020 roku za każde 
skuteczne polecenie pożyczki lub 
skuteczne polecenie Konsultanta 
do programu „Zacznij od… 
Novum” otrzymasz 100 zł.

Czy wiesz, że...

Każdemu Konsultantowi, który w zeszłym roku otrzymał nagrodę za 
polecenia NOVUM, wysłaliśmy PIT-11 z tytułu wypłaconych w 2019 roku 
nagród z programu rekomendacyjnego.

Uprzedziliśmy Cię o tym również SMSem. Pamiętaj, aby rozliczyć się 
z przekazanej nagrody z Twoim Urzędem Skarbowym.

Zacznij od…

Drogi Konsultancie i Menadżerze Regionalny,

wiemy, że wkładasz ogrom pracy w budowanie swojego sukcesu. Każdy 
dzień to szansa, więc codziennie chcemy Cię wspierać w Twoich działaniach. 
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne promocje. 

Nowi Konsultanci w NOVUM zyskują na starcie! 

Każda osoba, która rozpocznie współpracę w ramach 
programu rekomendacji „Zacznij od… NOVUM”, przez swój 
pierwszy miesiąc może zarobić aż o 100 zł więcej na każdym 
skutecznym poleceniu pożyczki lub Konsultanta.*  

*Promocja trwa do 31.12.2019 r. Szczegóły promocji znajdują się tutaj: https://
pozyczkinovum.pl/dokumenty-do-pobrania/

Jesień?  
Pora na promocję! 

To nie koniec dobrych wiadomości!

We wrześniu i październiku za każde skuteczne 
polecenie pożyczki otrzymasz aż 100 zł*.

*Promocja trwa od 1.09.2019 r. do 31.10.2019 r.



Poniżej znajdziecie odpowiedzi na kilka 
najczęściej pojawiających się pytań.

CO TO JEST PIT 11?
PIT 11 nie jest zeznaniem podatkowym. To informacja o przychodach z innych źródeł 
oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, która jest wystawiana 
przez jednostki dokonujące wypłat i stanowi informację m.in. o przychodach ze stosunku 
pracy, należności z tytułu umowy zlecenia, przychodach z innych źródeł (w naszym 
przypadku: premia pieniężna zgodnie z Regulaminem rekomendacji).

DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE OTRZYMAŁAM/EM 
OD PAŃSTWA TEN PIT 11?
PIT 11 został wystawiony, ponieważ w ramach Programu „Zacznij od… Novum” została 
Ci przyznana nagroda. Stanowi ona przychód kwalifikowany, taki jak przychody z innych 
źródeł, od którego należy zapłacić podatek. Taka informacja znajduje się w Regulaminie 
Programu (w § 4 pkt. 23). 

CO MAM Z NIM ZROBIĆ?
Należy wykazać go w zeznaniu rocznym, gdyż PIT 11 stanowi podstawę do wypełnienia 
zeznań podatkowych. Jest to obowiązek podatnika, którego nie można zlekceważyć. 

CZY MUSZĘ TO WYKAZAĆ W ZEZNANIU ROCZNYM?
Tak, podatnik, który otrzyma PIT 11 ma taki obowiązek. Dodatkowo Urząd Skarbowy 
podatnika też posiada tę informację, gdyż ten sam PIT został wysłany elektronicznie 
do właściwego US podatnika.

CO W PRZYPADKU, GDY ZDĄŻYŁAM/EM SIĘ JUŻ ROZLICZYĆ?
Trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym korektę zeznania rocznego, uwzględniającą dane 
wykazane w otrzymanej informacji PIT 11.

W KTÓRYM MIEJSCU W DEKLARACJI WYKAZUJEMY  
PRZYCHODY Z PIT 11?
PIT 36 w części D1 – „Dochody/Straty Podatnika”, wiersz 10 „Inne źródła 
niewymienione”, poz. 89.
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Życzymy Ci wielu skutecznych poleceń również w tym roku!
Zespół NOVUM Finance sp. z o. o.

Zadzwoń lub napisz do nas! 

DOBROczynni:

NOVUM Finance sp. z o .o ., ul. Wołowska 8, 51-116 Wrocław. NIP: 894-28-62-527, REGON: 020266449, KRS: 0000252906. 
Kapitał zakładowy 200 000,00 PLN. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS.

  71 713 40 04 
  polecam@pozyczkinovum.pl


