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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 wrzeÊnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oÊwiadczeƒ 
podatkowych obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700 i 703,
Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1315 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 106,
poz. 1150) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
2 stycznia 2001 r. w sprawie okreÊlenia wzorów dekla-
racji i informacji, zeznania i oÊwiadczeƒ podatkowych
obowiàzujàcych w zakresie podatku dochodowego od
osób prawnych (Dz. U. Nr 2, poz. 16) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w § 1 dodaje si´ pkt 12 w brzmieniu:
„12) informacji o odliczeniach od dochodu i od po-

datku za rok podatkowy (CIT-8/O) stanowiàcy
za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia.”;

2) za∏àczniki nr 1, 5 i 13 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone odpowiednio w za∏àcznikach
nr 1, 2 i 3 do niniejszego rozporzàdzenia;

3) dodaje si´ za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 4 do ni-
niejszego rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Wzory deklaracji CIT-2 i informacji CIT-O
w brzmieniu okreÊlonym niniejszym rozporzàdzeniem
majà zastosowanie przy ustalaniu zaliczek na podatek
dochodowy od dochodów (strat) uzyskanych w roku
podatkowym rozpoczynajàcym si´ po 31 grudnia
2001 r.

2. Wzory zeznania CIT-8 i informacji CIT-8/O
w brzmieniu okreÊlonym niniejszym rozporzàdzeniem
majà zastosowanie przy ustalaniu nale˝nego podat-
ku dochodowego od dochodów (strat) osiàgni´tych za
rok podatkowy rozpoczynajàcy si´ po 31 grudnia 2000 r.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia nastàpi∏o zakoƒczenie roku podatkowego i podat-
nik z∏o˝y∏ zeznanie CIT-8 na formularzu dotychczaso-
wym.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski




















