
16

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 stycznia 2001 r.

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) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. OkreÊla si´ wzory:

1) deklaracji o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (po-
niesionej straty):

a) przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT-2), stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia,

b) przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych wp∏acajàcego zaliczki miesi´czne we-
d∏ug zasad okreÊlonych w art. 25 ust. 6 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (CIT-2P), stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia,

c) przez podatkowà grup´ kapita∏owà — podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-
-2A), stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdze-
nia,

d) przez podatkowà grup´ kapita∏owà — podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych,

utworzonà na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15
lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zmia-
nie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) — (CIT-2B),
stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia,

2) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku
oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od po-
datku (CIT-O), stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozpo-
rzàdzenia,

3) informacji o wysokoÊci dochodu uzyskanego z dzia-
∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na terenie spe-
cjalnej strefy ekonomicznej (CIT-S), stanowiàcy za-
∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia,

4) oÊwiadczenia podatnika o przeznaczeniu docho-
dów z dywidend lub innych przychodów z tytu∏u
udzia∏u w zyskach osób prawnych (CIT-5), stano-
wiàcy za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia,

5) deklaracji o wysokoÊci pobranego podatku docho-
dowego od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób praw-
nych (CIT-6), stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzà-
dzenia,



6) deklaracji o wysokoÊci podatku dochodowego od
dochodów z dywidend oraz innych przychodów
z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób prawnych, wydat-
kowanych na inne cele ni˝ wymienione w oÊwiad-
czeniu CIT-5 (CIT-11), stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do
rozporzàdzenia,

7) informacji o wysokoÊci pobranego podatku docho-
dowego od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytu∏u udzia∏u w zyskach osób praw-
nych (CIT-7), stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozpo-
rzàdzenia,

8) deklaracji o wysokoÊci przychodu za wywóz ∏adun-
ków i pasa˝erów przyj´tych do przewozu w porcie
polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsi´-
biorstwo ˝eglugi handlowej od zagranicznych zle-
ceniodawców (CIT-9), stanowiàcy za∏àcznik nr 11
do rozporzàdzenia,

9) deklaracji o wysokoÊci pobranego zrycza∏towanego
podatku dochodowego od osób prawnych, nie ma-
jàcych siedziby lub zarzàdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (zagraniczna osoba prawna)
(CIT-10), stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzà-
dzenia,

10) zeznania o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (po-
niesionej straty):

a) przez podatnika podatku dochodowego od osób
prawnych (CIT-8), stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do
rozporzàdzenia,

b) przez podatkowà grup´ kapita∏owà — podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych 
(CIT-8A), stanowiàcy za∏àcznik nr 14 do rozporzà-
dzenia,

c) przez podatkowà grup´ kapita∏owà — podatnika
podatku dochodowego od osób prawnych, utwo-
rzonà na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15 lute-
go 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1
ustawy z dnia 13 paêdziernika 1995 r. o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób praw-
nych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) — (CIT-8B), stano-
wiàcy za∏àcznik nr 15 do rozporzàdzenia,

11) informacji o wysokoÊci przychodu (dochodu) i po-
branego zrycza∏towanego podatku dochodowego
od osób prawnych nie majàcych w Polsce siedziby
(IFT-2), stanowiàcy za∏àcznik nr 16 do rozporzàdze-
nia.

§ 2. Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczà∏ si´
w trakcie roku 2000 lub wczeÊniej, sk∏adajà deklaracje
i zeznania wymienione w § 1 pkt 1 i 10 wed∏ug wzorów
obowiàzujàcych w pierwszym dniu ich roku podatko-
wego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do zakoƒczenia tego roku
podatkowego.

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

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

Dziennik Ustaw Nr 2 — 66 — Poz. 16



Dziennik Ustaw Nr 2 — 67 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE NIENIEM ZAPOZNA  SI  Z OBJA NIENIAMI

Min. Fin. 3251/IX CIT-2(12) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-2   DEKLARACJA O WYSOKO CI OSI GNI TEGO
DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA
PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

za okres
4. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -

5. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.), zwana
dalej “ustaw ”.

Sk adaj cy: Podatnicy wymienieni w art.  ustawy, w zakresie dochodów okre lonych w art.3 ust.  (maj cy siedzib  na terytorium RP) oraz
w art.3 ust.2 (nie maj cy siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyj tkiem:
- podatników uzyskuj cych przychody wy cznie z tytu ów wymienionych w art.2 ust.  ustawy,
- podatników zwolnionych od sk adania deklaracji zgodnie z art.25 ust.3, 3a i 5 ustawy,
- podatników nie maj cych siedziby na terytorium RP, uzyskuj cych przychody, o których mowa w art.2  ustawy.

Termin sk adania: Do dnia 20 ka dego miesi ca za miesi c poprzedni (art.25 ust.  i 2 ustawy), z zastrze eniem art.25 ust.2a ustawy.

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy wed ug adresu siedziby podatnika, z wyj tkiem podatników nie maj cych siedziby na terytorium RP,
dla których ustalenie w a ciwego urz du skarbowego nast puje zgodnie z przepisami rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia
2 stycznia 999 r. w sprawie w a ciwo ci miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowi za  podatkowych

oraz w sprawach nadp aty podatków pobieranych przez p atników (Dz.U. Nr 6, poz.38).

A. MIEJSCE SK ADANIA
6. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. INFORMACJA O ZA CZNIKACH
Nale y poda  liczb  do czonych za czników.
18. CIT-ST 19. CIT-S 20. CIT-O

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY

Przychody
Przychody uzyskane
poza terytorium RP

Koszty uzyskania
przychodów Dochód Strata

a b c d e
21.

z ,             gr

22.

z ,             gr

23.

z ,             gr

24.

z ,             gr

25.

z ,             gr

Strata (art.7 ust.3, w zwi zku z ust.4, ustawy) ze ród a przychodów, którego dochód jest wolny
od podatku, lub suma strat ze róde  przychodów, z których dochody s  wolne od podatku

26.

z ,             gr

Dochód / strata

Je eli w poz.25 wpisano 0, wówczas w poz.27 nale y wpisa  sum  kwot z poz.24 i 26; je eli w poz.24
wpisano 0, a kwota z poz.26 jest wi ksza od kwoty z poz.25, w poz.27 nale y wpisa  ró nic  kwot
z poz.26 i 25; w pozosta ych przypadkach w poz.27 wpisa  0.
Je eli kwota z poz.25 jest wi ksza od kwoty z poz.26, wówczas w poz.28 nale y wpisa  ró nic  kwot
z poz.25 i 26; w pozosta ych przypadkach w poz.28 nale y wpisa  0.

27.

z ,             gr

28.

z ,             gr

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwot z poz.4 , 44, 45 i 46 lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza deklaracja
stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r. o post powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Obja nienia
W poz.2  nie wpisuje si  przychodów, o których mowa w art.2 ust. , art.2  ust.  i art.22 ustawy.
W poz.22 nale y poda  przychody ze róde  analogicznych jak wymienione w  art.2  ust.  ustawy oraz przychody z dywidend i innych przychodów
z udzia u w zyskach osób prawnych nie maj cych siedziby na terytorium RP. Nie wpisywa  natomiast dochodów uzyskanych poza terytorium RP
przez po o ony tam zak ad w rozumieniu umów o zapobie eniu podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez RP. Dochody te uwzgl dnione
zostan  w zeznaniu rocznym.
W poz.23 nale y uwzgl dni  koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.2  i 22.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Finansów
z dnia 2 stycznia 2001 r. (poz. 16)

Za∏àcznik nr 1



Dziennik Ustaw Nr 2 — 68 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI

CIT-2(12) 2/2

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
E.�. ODLICZENIA z�,             gr

Odliczenia od dochodu
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.�9 za��cznika CIT-O.
Odliczana kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu z poz.27.

29.

,                  
Wydatki inwestycyjne do odliczenia
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.25 za��cznika CIT-O.
Odliczana kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu z poz.27 pomniejszonej o kwot� z poz.29.

30.

,                  
Dochód wolny od podatku - przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 20.10.1994 r. o SSE (Dz.U. Nr 123, poz.600 z pó�n. zm.)
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.23 lub 25 lub 28 lub 3� za��cznika CIT-S.
Odliczana kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu z poz.27 pomniejszonej o kwot� z poz.29.

31.

,                  
Razem odliczenia

Suma kwot z poz.29, 30 i 3�.

32.

,                  

E.2. KWOTY ZWI�KSZAJ�CE PODSTAW� OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ�CE STRAT�
z�,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych, dokonanych na podstawie przepisów wymienionych
w poz.16, 17 i 21 - 24 za�. CIT-O, a tak�e rozporz�dzenia R.M. z dnia 25.01.1994 r. w sprawie odlicze� od dochodu
wydatków inwestycyjnych... (Dz.U. Nr 39, poz.171 z pó�n. zm.), do których podatnik utraci� prawo w roku podatkowym

33.

,                  
Kwota dochodu zwolnionego od podatku, na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy wymienionej w poz.31,
do których podatnik utraci� prawo w roku podatkowym
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.32 za��cznika CIT-S.

34.

,                  

E.3. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Je	eli kwota z poz.27 jest wi�ksza od 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.27 pomniejszon� o kwot� z poz.32 i powi�kszon� o sum�
kwot z poz.33 i 34. Je	eli kwota z poz.27 równa si� 0, a kwota z poz.28 jest mniejsza od sumy kwot z poz.33 i 34, od sumy
kwot z poz.33 i 34 nale	y odj�
 kwot� z poz.28; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

35.

z�

F. OBLICZENIE NALE�NEGO PODATKU
Stawka podatku - art.19 ustawy 36.

%
Podatek nale�ny wed�ug stawki z poz.36, obliczony od kwoty
z poz.35

37.

z�,             gr

Odliczenia od podatku

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.36 za��cznika CIT-O. Odliczana kwota nie mo	e przekroczy
 podatku z poz.37.

38.

z�,             gr

Podatek nale�ny po odliczeniach (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Od kwoty z poz.37 nale	y odj�
 kwot� z poz.38.

39.

z�

G. USTALENIE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Suma nale�nych zaliczek za poprzednie miesi�ce
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.” Suma nale�nych zaliczek od pocz�tku roku” wynikaj�c� z deklaracji za poprzedni miesi�c.
Sk�adaj�c deklaracj� po raz pierwszy w danym roku podatkowym, nale	y wpisa
 zero.

40.

z�

Nale�na zaliczka wynikaj�ca z niniejszej deklaracji*)

Od kwoty z poz.39 nale	y odj�
 kwot� z poz.40. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

41.

z�

Suma nale�nych zaliczek od pocz�tku roku

Suma kwot z poz.40 i 4�.

42.

z�

H. INNE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWE
Dochody, w tym tak�e dochód uzyskany i nie wydatkowany do ko�ca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r.
o zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25), wydatkowane w
ostatnim miesi�cu okresu sprawozdawczego na inne cele, ni� okre�lone w art.17 ust.1b ustawy

43.

z�

Podatek nale�ny wed�ug stawki z poz.36, obliczony od kwoty z poz.43*) 44.

z�

Kwota podatku naliczona na podstawie art.37 ust.4 i 5 oraz zgodnie z art.39 ust.4 ustawy *)

Nale	y poda
 kwot� podatku przypadaj�c� do zap�aty za ostatni miesi�c okresu sprawozdawczego.

45.

z�

Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
wytworzenie we w�asnym zakresie sk�adników maj�tku do dnia, w którym okres ich u�ywania przekroczy� rok lub do
dnia zaliczenia ich do �rodków trwa�ych lub warto�ci niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy *)

Nale	y poda
 kwot� odsetek naliczon� w ostatnim miesi�cu okresu sprawozdawczego.

46.

z�,             gr

I. O	WIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

47. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 48. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

49. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz�dzania jednostk�

50. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

51. Podpis (i piecz�tka), telefon osoby wymienionej w poz.48

J. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
52. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 53. Podpis przyjmuj�cego formularz



Dziennik Ustaw Nr 2 — 69 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI

Min. Fin. 3276/II
CIT-2P(3) 1/4

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

2. Nr dokumentu 3. Status Za��cznik nr 2

CIT-2P

DEKLARACJA O WYSOKO	CI OSI�GNI�TEGO
DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA

 PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za I pó�rocze roku podatkowego

4. Od (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
5. Do (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

Podstawa prawna: Ustawa z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.),
zwana dalej "ustaw�".

Sk�adaj�cy: Podatnicy wymienieni w art.� ustawy, w zakresie dochodów okrelonych w art.3 ust.� (maj�cy siedzib� na terytorium RP)
oraz w art.3 ust.2 (nie maj�cy siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyj�tkiem:
- podatników uzyskuj�cych przychody wy��cznie z tytu�ów wymienionych w art.2 ust.� ustawy,
- podatników zwolnionych od sk�adania deklaracji zgodnie z art.25 ust.3, 3a i 5 ustawy,
- podatników nie maj�cych siedziby na terytorium RP, uzyskuj�cych przychody, o których mowa w art.2� ustawy,
- podatników spe�niaj�cych warunki okrelone w art.25 ust.8 i 9 ustawy.

Termin sk�adania: Do 20 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym up�yn�� szósty miesi�c roku podatkowego (art.25 ust.7 pkt 4
ustawy).

Miejsce sk�adania: Urz�d skarbowy w�aciwy wed�ug adresu siedziby podatnika, z wyj�tkiem podatników maj�cych siedzib� za granic�,
dla których ustalenie w�aciwego urz�du skarbowego nast�puje zgodnie z przepisami rozporz�dzenia Rady Ministrów
z dnia �2 stycznia �999 r. w sprawie w�aciwoci miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowi�za�
podatkowych oraz w sprawach nadp�aty podatków pobieranych przez p�atników (Dz.U. Nr 6, poz.38).

A. MIEJSCE SK�ADANIA
6. Urz�d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe�na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowo� 16. Kod pocztowy 17. Poczta

*) Pouczenie
W przypadku niewp�acenia w obowi�zuj�cym terminie kwot z poz.48, 50, 5� i 52 lub wp�acenia ich w niepe�nej wysokoci,
niniejsza deklaracja stanowi podstaw� do wystawienia tytu�u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia �7 czerwca �966 r.
o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z �99� r. Nr 36, poz.�6� z pó�n. zm.).

Za∏àcznik nr 2
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C. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA

C. . DOCHÓD / STRATA
z ,             gr

Przychody

Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust. , art.2  ust.  i art.22 ustawy.

18.

,                  
Przychody uzyskane poza terytorium RP

Podaje si  przychody ze róde  przychodów analogicznych jak wymienione w art.2  ust.  ustawy oraz przychody z dywidend i
innych przychodów z udzia u w zyskach osób prawnych nie maj cych siedziby na terytorium RP.
Nie wykazuje si  dochodów uzyskanych poza terytorium RP przez po o ony tam zak ad w rozumieniu umów o zapobie eniu
podwójnemu opodatkowaniu zawartych przez RP. Dochody te uwzgl dnione zostan  w zeznaniu rocznym.

19.

,                  
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.18 i 19 20.

,                  
Dochód (art.7 ust.2 ustawy)

Od sumy kwot z poz. 8 i 9 nale y odj  kwot  z poz.20. Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa   0 .

21.

,                  
Strata (art.7 ust.2 ustawy)

Od kwoty z poz.20 nale y odj  sum  kwot z poz. 8 i 9. Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa   0.

22.

,                  
Strata (art.7 ust.3, w zwi zku z ust.4, ustawy) ze ród a przychodów, z którego dochód jest wolny od podatku lub suma
strat ze róde  przychodów, z których dochody s  wolne od podatku
Kwot  straty podaje si  bez znaku minus (-).

23.

,                  
Dochód (art.7 ust.2 ustawy)
Je eli w poz.22 wpisano 0, nale y wpisa  sum  kwot z poz.2  i 23; je eli kwota z poz.22 jest wi ksza od 0 i mniejsza od kwoty
z poz.23, nale y wpisa  ró nic   kwot z poz.23 i 22; w pozosta ych przypadkach nale y wpisa   0.

24.

,                  
Strata (art.7 ust.2 ustawy)
Je eli kwota z poz.22 jest wi ksza od 0 i wi ksza od kwoty z poz.23, wówczas nale y wpisa  ró nic  kwot z poz.22 i 23;
w pozosta ych przypadkach nale y wpisa  0.

25.

,                  

C.2. DOCHODY WOLNE (ZWOLNIONE) OD PODATKU
z ,             gr

Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1 - 2, 11, 14-25, 27, 30, 33 i nast pnymi punktami tego ust pu,
z wyj tkiem pkt 34

26.

,                  
Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 34 ustawy 27.

,                  
Dochody zwolnione od podatku zgodnie z art.39 ust.3 ustawy 28.

,                  
Dochody ze róde  przychodów wolnych i zwolnionych od podatku

Suma kwot z poz.26, 27 i 28.

29.

,                  

C.3. DOCHODY WOLNE OD PODATKU PO SPE NIENIU WARUNKÓW PRZEWIDZIANYCH
W PRZEPISACH z ,             gr

Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy, z wyj tkiem dochodów osi gni tych
z dzia alno ci wymienionej w art.17 ust.1a ustawy oraz dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 13, 26, 28 i 29
ustawy

30.

,                  
Dochody wolne od podatku w zakresie okre lonym ustaw  wymienion  w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy 31.

,                  
Dochody spó ek akcyjnych zarz dzaj cych specjalnymi strefami ekonomicznymi, wolne od podatku na podstawie
przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz.U. Nr 123, poz.600 z pó n. zm.)

32.

,                  
Dochody wolne od podatku

Suma kwot z poz. od 30 do 32.

33.

,                  

C.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania (art.7 ust.1-3 ustawy)

Od kwoty z poz.24 nale y odj  sum  kwot z poz.29 i 33. Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa  0.

34.

z ,             gr

C.5. STRATA - ART.7 UST.4 USTAWY

Strata (art.7 ust.4 ustawy)

Od sumy kwot z poz.25, 29 i 33 nale y odj  kwot  z poz.24. Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa  0.

35.

z ,             gr

C.6. KWOTY ZWI KSZAJ CE PODSTAW  OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ CE STRAT
z ,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych na podstawie art.18a
ustawy lub wcze niejszych przepisów reguluj cych ulgi podatkowe z tytu u poniesionych wydatków inwestycyjnych,
a tak e wydatków na budow  budynku mieszkalnego, dokonanych na podstawie art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, przy
uwzgl dnieniu art.4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. Nr 137 poz.639), do których podatnik utraci  prawo w roku
podatkowym

36.

,                  

Kwota dochodu zwolnionego od podatku, na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa dziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600 z pó n. zm.), do którego podatnik utraci  prawo
w roku podatkowym

Nale y wpisa  kwot  z poz.32 za cznika CIT-S.

37.

,                  
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C.7. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO UWZGL�DNIENIU ZWI�KSZE�
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Je	eli kwota z poz.34 jest wi�ksza od 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.34 powi�kszon� o kwoty z poz.36 i 37. Je	eli kwota z poz.34
jest równa 0, a kwota z poz.35 jest mniejsza od sumy kwot z poz.36 i 37, wówczas od sumy kwot z poz.36 i 37 nale	y odj�

kwot� z poz.35; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

38.

z�

D. OBLICZENIE NALE�NEGO PODATKU
Stawka podatku - art.19 ustawy (nale	y poda
 wysoko
 stawki) 39.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.39, obliczony od kwoty z poz.38 40.

z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Nale	y poda
 wy��cznie podatek zap�acony za granic� od przychodów wykazanych w poz.�9; kwota odliczenia nie mo	e
przekroczy
 tej cz�ci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany
poza terytorium RP.

41.

,                  
Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy

Odliczana kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.40 pomniejszonej o kwot� z poz.4�.

42.

,                  
Podatek nale�ny za I pó�rocze roku podatkowego (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Od kwoty z poz.40 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.4� i 42.

43.

z�

E. ZANIECHANIE POBORU PODATKU DOCHODOWEGO (NA PODSTAWIE ART.22 USTAWY
Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 R. - ORDYNACJA PODATKOWA - DZ.U. NR 137, POZ.926 Z PÓ�N. ZM.)

Zaniechania poboru podatku
na podstawie rozporz�dze�

44. Tytu� rozporz�dzenia 45.

Ministra Finansów 46. Data rozporz�dzenia (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-��������������������� z�

F. USTALENIE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
z�

Suma nale�nych zaliczek za pierwszych pi
 miesi
cy roku podatkowego
Nale	y wpisa
 sum� nale	nych zaliczek za pierwszych pi�
 miesi�cy roku podatkowego, ustalonych zgodnie z art.25 ust.6 pkt �
ustawy.

47.

Nale�na zaliczka wynikaj�ca z niniejszej deklaracji*)
Od kwoty z poz.43 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.45 i 47. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

48.

G. INNE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWE
Dochody, w tym tak�e dochód uzyskany i nie wydatkowany do ko�ca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r.
o zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25), wydatkowane
w ostatnim miesi�cu okresu sprawozdawczego na inne cele, ni� okre�lone w art.17 ust.1b ustawy

49.

z�,             gr

Podatek nale�ny wed�ug stawki z poz.39, obliczony od kwoty z poz.49*) 50.

z�

Kwota podatku naliczona na podstawie art.37 ust.4 i 5 oraz zgodnie z art.39 ust.4 ustawy*)

Nale	y poda
 kwot� podatku przypadaj�c� do zap�aty za ostatni miesi�c okresu sprawozdawczego.

51.

z�

Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub
wytworzenie we w�asnym zakresie sk�adników maj�tku do dnia, w którym okres ich u�ywania przekroczy� rok lub do
dnia zaliczenia ich do �rodków trwa�ych lub warto�ci niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy*)

Nale	y poda
 kwot� odsetek naliczon� w ostatnim miesi�cu okresu sprawozdawczego.

52.

z�

H. DANE O DOCHODACH Z TYTU�U DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z UDZIA�U
W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ P�ATNIKA PODATKU
OD TYCH DOCHODÓW (PRZYCHODÓW)
Kwot� dochodów (przychodów) podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.         z�

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 4 - 8 i art.26 ustawy -  w wysoko�ci wykazanej
 w o�wiadczeniu CIT-5

53.

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy 54.

Dochody (przychody) zgodnie z art.22 ustawy, inne ni� wymienione w opisie do poz.53 i 54, a podlegaj�ce
opodatkowaniu

55.

Pobrany przez p�atnika podatek od dochodów (przychodów) z poz.55, jednak w kwocie nie wi
kszej ni� wykazana
w "Informacji o wysoko�ci pobranego podatku dochodowego"

56.
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I. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART.17 UST.1 PKT 4 - 8,
PRZEZNACZONYCH, A NIE WYDATKOWANYCH DO KO�CA OKRESU OBJ�TEGO
DEKLARACJ�, NA CELE OKRE	LONE W TYCH PRZEPISACH I W ART.17 UST. 1b USTAWY

Dochody przeznaczone, a nie wydatkowane na cele okre�lone w art.17 ust.1 pkt 4-8 i w art.17 ust.1b ustawy, bez
dochodów wydatkowanych na inne cele, ni� wymienione w tym przepisie

Dochody te s� sum� dochodów z lat poprzedzaj�cych rok podatkowy, pocz�wszy od dochodu uzyskanego w �994 r. i nie
wydatkowanego do ko�ca okresu obj�tego deklaracj� - art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia �994 r. o zmianie niektórych ustaw
reguluj�cych zasady opodatkowania.... (Dz.U. z �995 r. Nr 5, poz.25).

57.

z�,             gr

 J. DANE O WYP�ATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM
NIE MAJ�CYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM PODATKU
OD TYCH WYP�AT
Kwoty wyp�acone oraz podatek podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.
Kwoty, o których mowa w art.21 ustawy 58.

z�

Podatek potr�cony od wyp�at z poz.58 (art.26 ust.1 ustawy) 59.

z�

K. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

60. CIT-ST

�����������

61. CIT-S

�����������

L. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

62. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 63. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

64. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz�dzania jednostk�

65. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

66. Podpis (piecz�tka) oraz telefon osoby wymienionej w poz.63

M. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
67. Uwagi urz
du skarbowego

68. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 69. Podpis przyjmuj�cego formularz
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Min. Fin. 3275/II CIT-2A(3) /3

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatkowej grupy kapita owej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-2A

DEKLARACJA O WYSOKO CI OSI GNI TEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY)

PRZEZ PODATKOW  GRUP  KAPITA OW
- PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

za okres
4. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -

5. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana dalej "ustaw ".

Sk adaj cy: P atnik podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej, wskazany w umowie o utworzeniu podatkowej
grupy kapita owej - art. a ust. , ust.3 pkt 4 i ust.7 ustawy.

Termin sk adania: Do dnia 20 ka dego miesi ca za miesi c poprzedni (art.25 ust.  i 2 ustawy).
Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w sprawach podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej w a ciwy wed ug adresu

siedziby spó ki reprezentuj cej podatkow  grup  kapita ow .

A. MIEJSCE SK ADANIA
6. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATKOWEJ GRUPY KAPITA OWEJ (zgodnie z danymi podanymi w zg oszeniu identyfikacyjnym NIP-2)

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. INFORMACJE DODATKOWE O PODATKOWEJ GRUPIE KAPITA OWEJ
czny kapita  zak adowy (akcyjny) spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej - na ostatni

dzie  roku porzedzaj cego dany rok podatkowy

18.

z  

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz.44 lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza
deklaracja stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r.
o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Za∏àcznik nr 3
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D. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALE�NEGO PODATKU

D.�. DOCHÓD / STRATA
z�,             gr

Suma dochodów spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� dochody
zgodnie z art.7 ust.1 - 3 ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

19.

,                  
Suma strat spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� strat
 zgodnie
z art.7 ust.2, 4 i 4a ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

20.

,                  
Dochód - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.�9 nale	y odj�
 kwot� z poz.20. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

21.

,                  
Strata - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.20 nale	y odj�
 kwot� z poz.�9. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

22.

,                  

D.2. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty z poz.2�. z�,             gr

Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �5% dochodu
wykazanego w poz.2�.

23.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �0% dochodu
wykazanego w poz.2�.

24.

,                  
Ogó�em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy
Suma kwot z poz.23 i 24.
Suma tych kwot nie mo	e przekroczy
 �5% kwoty z poz.2� - art.�8 ust.�a ustawy.

25.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 26.

,                  
Wydatki na budow
 w�asnego lub stanowi�cego wspó�w�asno� budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, poniesione w 1997 i 1998 r., które nie znalaz�y pokrycia w dochodzie za te
lata, a tak�e wydatki na doko�czenie rozpocz
tej w tych latach budowy

27.

,                  
Odliczenia od dochodu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy, przys�uguj�ce podatnikowi, o którym mowa
w art.9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno�ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

28.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz.od 25 do 28.

29.

,                  

D.3. PODSTAWA OPODATKOWANIA
z�,             gr

Podstawa opodatkowania - art.18 ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.2� nale	y odj�
 kwot� z poz.29.

30.

,                  

D.4. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
z�,             gr

Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

31.

,                  

Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

32.

,                  

Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz.3� i 32.

33.

,                  

D.5. KWOTY ZWI�KSZAJ�CE PODSTAW� OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ�CE STRAT�
z�,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych
na podstawie przepisów wymienionych w poz.27 oraz w cz
�ci D.4, do których podatkowa grupa kapita�owa
utraci�a prawo w roku podatkowym

34.

,                  

D.6. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL�DNIENIU KWOT Z CZ��CI D.4 i D.5
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Je	eli kwota z poz.30 jest wi�ksza od 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.30, pomniejszon� o kwot� z poz.33
i powi�kszon� o kwot� z poz.34. Je	eli kwota z poz.30 jest równa 0, a kwota z poz.22 jest mniejsza od kwoty
z poz.34, od kwoty z poz.34 nale	y odj�
 kwot� z poz.22; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

35.

z�

Strata
Je	eli kwota z poz.22 jest wi�ksza od 0 oraz jest wi�ksza od kwoty z poz.34, od kwoty z poz.22 nale	y odj�
 kwot�
z poz.34; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

36.

z�,             gr

D.7. PODATEK WED�UG STAWKI
Stawka podatku - art.19 ustawy (nale	y poda
 wysoko
 stawki) 37.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.37, obliczony od kwoty z poz.35 38.

z�,             gr
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D.8. ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.38. z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Nale	y poda
 wy��cznie podatek zap�acony za granic� od przychodów wymienionych w art.2� ust.� ustawy; kwota
odliczenia nie mo	e przekroczy
 tej cz�ci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany poza terytorium RP.

39.

,                  
Inne odliczenia od podatku 40. Tytu� (wymieni
): 41.

,                  

D.9. PODATEK NALE�NY

Podatek nale�ny od pocz�tku roku (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Od kwoty z poz.38 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.39 i 4�.

42.

z�

E. DANE O ZALICZKACH
Suma nale�nych zaliczek
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.45, wynikaj�c� z deklaracji za poprzedni miesi�c; sk�adaj�c deklaracj� po raz pierwszy
w danym roku podatkowym nale	y wpisa
 0.

43.

z�

Zaliczka nale�na, wynikaj�ca z niniejszej deklaracji*)

Od kwoty z poz.42 nale	y odj�
 kwot� z poz.43. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

44.

z�

Suma nale�nych zaliczek od pocz�tku roku

Suma kwot z poz.43 i 44.

45.

z�

F. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

46. CIT-ST

�����������

G. DANE P�ATNIKA PODATKOWEJ GRUPY KAPITA�OWEJ (SPÓ�KI REPREZENTUJ�CEJ)

G.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
47. Numer Identyfikacji Podatkowej p�atnika podatkowej grupy

kapita�owej (spó�ki reprezentuj�cej)

����������������-�����������-�����������-����������������

48. Nazwa pe�na

G.2. ADRES SIEDZIBY
49. Kraj 50. Województwo 51. Powiat

52. Gmina 53. Ulica 54. Nr domu 55. Nr lokalu

56. Miejscowo� 57. Kod pocztowy 58. Poczta

H. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

59. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 60. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

61. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, nadanym statutem lub zawart� umow�, do zarz�dzania jednostk�

62. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

63. Podpis (piecz�tka) oraz telefon osoby wymienionej w poz.60

I. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
64. Uwagi urz
du skarbowego

65. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 66. Podpis przyjmuj�cego formularz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatkowej grupy kapita owej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-2B

DEKLARACJA O WYSOKO CI OSI GNI TEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY)

PRZEZ PODATKOW  GRUP  KAPITA OW
- PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH1)

za okres
4. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -
5. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -

1) Deklaracja ta przeznaczona jest, stosownie do art.3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. Nr 137, poz.639), wy cznie dla podatkowych grup kapita owych powsta ych na podstawie art.1a ustawy, w brzmieniu nadanym
przez art.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 142, poz.704).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana "ustaw ".

Sk adaj cy: P atnik podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej, wskazany w umowie o utworzeniu podatkowej
grupy kapita owej - art. a ust. , ust.3 pkt 4 i ust.7 ustawy.

Termin sk adania: Do dnia 20 ka dego miesi ca za miesi c poprzedni (art.25 ust.  i 2 ustawy).
Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w sprawach podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej w a ciwy wed ug adresu

siedziby spó ki reprezentuj cej podatkow  grup  kapita ow .

A. MIEJSCE SK ADANIA
6. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATKOWEJ GRUPY KAPITA OWEJ (zgodnie z danymi podanymi w zg oszeniu identyfikacyjnym NIP-2)

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. INFORMACJE DODATKOWE O PODATKOWEJ GRUPIE KAPITA OWEJ
czny kapita  zak adowy (akcyjny) spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej - na ostatni

dzie  roku poprzedzaj cego dany rok podatkowy
18.

z  

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz.5  lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza
deklaracja stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r.
o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Za∏àcznik nr 4
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D. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALE�NEGO PODATKU

D.�. DOCHÓD / STRATA
z�,             gr

Suma dochodów spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� dochody
zgodnie z art.7 ust.1 - 3 ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

19.

,                  
Suma strat spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� strat
 zgodnie
z art.7 ust.2, 4 i 4a ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

20.

,                  
Dochód - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.�9 nale	y odj�
 kwot� z poz.20. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

21.

,                  
Strata - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.20 nale	y odj�
 kwot� z poz.�9. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

22.

,                  

D.2. STRATY Z LAT UBIEG�YCH ZGODNIE Z ART.7 UST.4 I ART.7a USTAWY
Podaje si� straty podatkowe wykazane w zeznaniach z lat ubieg�ych. z�,             gr

Rok poniesienia straty 23.

���������������������

Kwota straty 24.

,                  
Rok poniesienia straty 25.

���������������������

Kwota straty 26.

,                  
Rok poniesienia straty 27.

���������������������

Kwota straty 28.

,                  
Kwota strat z lat ubieg�ych, podlegaj�ca odliczeniu
��czn� kwot� strat z lat ubieg�ych, podlegaj�cych odliczeniu, ustala si� zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach ustawy,
w brzmieniu obowi�zuj�cym w roku poniesienia straty. Kwota strat podlegaj�ca odliczeniu  nie mo	e przekroczy
 kwoty z poz.2�.

29.

,                  

D.3. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 ró	nicy kwot z poz.2� i 29. z�,             gr

Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �5% dochodu
wykazanego w poz.2�.

30.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �0% dochodu
wykazanego w poz.2�.

31.

,                  
Ogó�em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy
Suma kwot z poz.30 i 3�.
Suma tych kwot nie mo	e przekroczy
 �5% kwoty z poz.2� - art.�8 ust.�a ustawy.

32.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 33.

,                  
Wydatki na budow
 w�asnego lub stanowi�cego wspó�w�asno� budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, poniesione w 1997 i 1998 r., które nie znalaz�y pokrycia w dochodzie za te
lata, a tak�e wydatki na doko�czenie rozpocz
tej w tych latach budowy

34.

,                  
Odliczenia od dochodu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy, przys�uguj�ce podatnikowi, o którym mowa
w art.9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno�ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

35.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz. od 32 do 35.

36.

,                  

D.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA
z�,             gr

Podstawa opodatkowania - art.18 ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.2� nale	y odj�
 sum� kwot z poz.29 i 36.

37.

,                  

D.5. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
z�,             gr

Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

38.

,                  
Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

39.

,                  
Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz.38 i 39.

40.

,                  

D.6. KWOTY ZWI�KSZAJ�CE PODSTAW� OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ�CE STRAT�
z�,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych
na podstawie przepisów wymienionych w poz.34 oraz w cz
�ci D.5, do których podatkowa grupa kapita�owa
utraci�a prawo w roku podatkowym

41.

,                  

D.7. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL�DNIENIU KWOT Z CZ��CI D.5 i D.6
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Je	eli kwota z poz.37 jest wi�ksza od 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.37, pomniejszon� o kwot� z poz.40
i powi�kszon� o kwot� z poz.4�. Je	eli kwota z poz.37 jest równa 0, a kwota z poz.22 jest mniejsza od kwoty
z poz.4�, od kwoty z poz.4� nale	y odj�
 kwot� z poz.22; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

42.

z�

Strata
Je	eli kwota z poz.22 jest wi�ksza od 0 oraz jest wi�ksza od kwoty z poz.4�, od kwoty z poz.22 nale	y odj�
 kwot�
z poz.4�; w pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

43.

z�,             gr
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D.8. PODATEK WED�UG STAWKI
Stawka podatku - art.19 ustawy (nale	y poda
 wysoko
 stawki) 44.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.44, obliczony od kwoty z poz.42 45.

z�,             gr

D.9. ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.45. z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Nale	y poda
 wy��cznie podatek zap�acony za granic� od przychodów wymienionych w art.2� ust.� ustawy; kwota
odliczenia nie mo	e przekroczy
 tej cz�ci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie
przypada na dochód uzyskany poza terytorium RP.

46.

,      
Inne odliczenia od podatku 47. Tytu� (wymieni
): 48.

,      

D.�0. PODATEK NALE�NY

Podatek nale�ny od pocz�tku roku (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Od kwoty z poz.45 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.46 i 48.

49.

z�

E. DANE O ZALICZKACH
Suma nale�nych zaliczek
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.52, wynikaj�c� z deklaracji za poprzedni miesi�c; sk�adaj�c deklaracj� po raz pierwszy
w danym roku podatkowym nale	y wpisa
 0.

50.

z�

Zaliczka nale�na, wynikaj�ca z niniejszej deklaracji*)

Od kwoty z poz.49 nale	y odj�
 kwot� z poz.50. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

51.

z�

Suma nale�nych zaliczek od pocz�tku roku

Suma kwot z poz.50 i 5�.

52.

z�

F. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

53. CIT-ST

�����������

G. DANE P�ATNIKA PODATKOWEJ GRUPY KAPITA�OWEJ (SPÓ�KI REPREZENTUJ�CEJ)

G.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
54. Numer Identyfikacji Podatkowej p�atnika podatkowej grupy

kapita�owej (spó�ki reprezentuj�cej)

����������������-�����������-�����������-����������������

55. Nazwa pe�na

G.2. ADRES SIEDZIBY
56. Kraj 57. Województwo 58. Powiat

59. Gmina 60. Ulica 61. Nr domu 62. Nr lokalu

63. Miejscowo� 64. Kod pocztowy 65. Poczta

H. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE I POBRANIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

66. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 67. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku

68. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, nadanym statutem lub zawart� umow�, do zarz�dzania jednostk�

69. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

70. Podpis (i piecz�tka) oraz telefon osoby wymienionej w poz.67
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I. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
71. Uwagi urz
du skarbowego

72. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 73. Podpis przyjmuj�cego formularz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-O
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU
ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH OD PODATKU

za okres
4. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -

5. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -

Za cznik do deklaracji CIT-2.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6. Nazwa pe na

B. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach cz ci B oraz czna suma odlicze  nie mo e przekroczy  kwoty z poz.27 CIT-2.

z ,             gr
Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy, z wyj tkiem dochodów osi gni tych z dzia alno ci
wymienionej w art.17 ust.1a ustawy oraz dochody wolne zgodnie z art.17 ust.1 pkt 13, 26, 28 i 29 ustawy

7.

,                  
Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1 - 2, 11, 14-25, 27, 30, 33 i nast pne punkty tego ust pu,
z wyj tkiem pkt 34

8.

,                  
Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 34 ustawy 9.

,                  
Dochody zwolnione od podatku zgodnie z art.39 ust.3 ustawy 10.

,                  
Dochody wolne od podatku w zakresie okre lonym ustaw  wymienion  w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy 11.

,                  
Dochody spó ek akcyjnych zarz dzaj cych specjalnymi strefami ekonomicznymi, wolne od podatku na podstawie przepisów
wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz.U. Nr 123, poz.600 z pó n. zm.)

12.

,                  
Kwota strat z lat ubieg ych, podlegaj ca odliczeniu *) 13.

,                  
Ogó em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy

Odliczana kwota nie mo e przekroczy  5% dochodu wykazanego w poz.27 CIT-2- art. 8 ust. a ustawy.

14.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 15.

,                  
Wydatki na budow  w asnego lub stanowi cego wspó w asno  budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z art.18 ust.1 pkt
4 ustawy, poniesione w 1997 - 1998 r., które nie znalaz y pokrycia w dochodzie w tych latach, a tak e wydatki na doko czenie
rozpocz tej w tych latach budowy

16.

,                  
Wydatki poniesione na budow  w asnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, do
odliczenia których nabyto prawo do dnia 31 grudnia 1996 r.

17.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy przys uguj ce podatnikowi, o którym mowa w art.9 ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

18.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz. od 7 do 8. Kwot  t  nale y wpisa  w poz.29 CIT-2.

19.

,                  

C. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Cz ci C. nie wypeniaj  podatnicy prowadz cy dziaalno  gospodarcz  na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystaj cy ze zwolnie  i preferencji, oraz
podatnicy, którzy korzystaj  ze zwolnie .
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz czna suma odlicze  nie mo e przekroczy  ró nicy kwoty z poz.27 CIT-2 i kwoty z poz. 9 CIT-O.

z ,             gr
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art.39 ust.4 ustawy 20.

,                  
Wydatki inwestycyjne - na podstawie rozporz dzenia R. M. z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odlicze  od dochodu
wydatków inwestycyjnych oraz obni ek podatku dochodowego w gminach zagro onych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym (Dz.U. Nr 14, poz.63 z pó n. zm.) - w zwi zku z art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 137, poz.639)

21.

,                  
Dodatkowa obni ka dochodu przys uguj ca na podstawie §10 rozporz dzenia wymienionego w poz.21 22.

,                  

Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

23.

,                  

Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

24.

,                  

Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz. od 20 do 24. Kwot  t  nale y wpisa  w poz.30 CIT-2.

25.

,                  

Za∏àcznik nr 5
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POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI

CIT-O(1) 2/2

D. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNI�KI I ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.37 CIT-2.

z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Nale	y wpisa
 podatek zap�acony za granic� od przychodów wykazanych w poz.22 CIT-2; kwota odliczenia nie mo	e
przekroczy
 tej cz�ci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany
poza terytorium RP.

26.

,                  
Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy 27.

,                  
Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spó�kach z udzia�em zagranicznym
(Dz.U. Nr 60, poz.253 z pó�n. zm.)

28. Numer decyzji Ministra Finansów 29.

30. Data decyzji Ministra Finansów

�����������-�����������-���������������������
,                  

Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporz�dze�
Ministra Finansów

31. Tytu� rozporz�dzenia 32.

33. Data rozporz�dzenia

�����������-�����������-���������������������
,                  

Obni�ki z innych tytu�ów 34. Tytu� (wymieni
): 35.

,                  
Ogó�em zwolnienia, zaniechania, obni�ki i odliczenia od podatku

Suma kwot z poz.26, 27, 29, 32 i 35. Kwot� t� nale	y wpisa
 w poz.38 CIT-2.

36.

,                  

E. DANE INFORMACYJNE
E.�. DANE O DOCHODACH Z TYTU�U DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z UDZIA�U

W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ P�ATNIKA PODATKU OD TYCH
DOCHODÓW (PRZYCHODÓW)
Kwot� dochodów (przychodów) podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 4 - 8 i art.26 ustawy - w wysoko�ci wykazanej
w o�wiadczeniu CIT-5

37.

z�

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy 38.

z�

Dochody (przychody) zgodnie z art.22 ustawy, inne ni� wymienione w opisie do poz.37 i 38, a podlegaj�ce
opodatkowaniu

39.

z�

Pobrany przez p�atnika podatek od dochodów (przychodów) z poz.39 jednak w kwocie nie wi
kszej ni� wykazana
w "Informacji o wysoko�ci pobranego podatku dochodowego"

40.

z�

E.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART.�7 UST.� PKT 4 - 8
PRZEZNACZONYCH, A NIE WYDATKOWANYCH DO KO�CA OKRESU OBJ�TEGO
DEKLARACJ�, NA CELE OKRE�LONE W TYCH PRZEPISACH I W ART.�7 UST. �b USTAWY

Dochody przeznaczone, a nie wydatkowane na cele okre�lone w art.17 ust.1 pkt 4-8 i w art.17 ust.1b ustawy,
bez dochodów wydatkowanych na inne cele, ni� wymienione w tym przepisie

Suma dochodów z lat poprzedzaj�cych rok podatkowy, pocz�wszy od dochodu uzyskanego w �994 r. i nie wydatkowanego do
ko�ca okresu obj�tego deklaracj� - art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia �994 r. o zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zasady
opodatkowania... (Dz.U. z �995 r. Nr 5, poz.25).

41.

z�,             gr

E.3. DANE O WYP�ATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM
NIE MAJ�CYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM PODATKU
OD TYCH WYP�AT
Kwoty wyp�acone oraz podatek podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

Kwoty, o których mowa w art.21 ustawy 42.

z�

Podatek potr�cony od wyp�at z poz.42 (art.26 ust.1 ustawy) 43.

z�

Obja�nienie
*) ��czn� kwot� strat ustala si� zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach ustawy z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm), zwanej ”ustaw�”, w brzmieniu obowi�zuj�cym w roku poniesienia straty,
z uwzgl�dnieniem art.2 ustawy z dnia 27 sierpnia �997 r. o stosowaniu szczególnych rozwi�za� podatkowych w zwi�zku z likwidacj� skutków
powodzi, która mia�a miejsce w lipcu �997 r. (Dz.U. Nr ��3, poz.736).



Dziennik Ustaw Nr 2 — 82 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI

Min. Fin. 3255/I
CIT-S(2) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

Za��cznik nr 6

CIT-S

INFORMACJA O WYSOKO	CI DOCHODU UZYSKANEGO
Z DZIA�ALNO	CI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ

NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ1)

za okres/ rok podatkowy 2)

2. Od (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

3. Do (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

Formularz jest za��cznikiem do deklaracji CIT-2, CIT-2P i zeznania CIT-8 (wst�pnego i ostatecznego).

Podstawa prawna: Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 20 pa�dziernika �994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr �23, poz.600
z pó�n. zm.).

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
4. Nazwa pe�na

B. DANE DOTYCZ�CE DZIA�ALNO	CI GOSPODARCZEJ

B.�. OKRE�LENIE DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ
5. Rodzaj dzia�alno�ci okre�lonej w zezwoleniu (nale	y poda
 nazw� i kod klasyfikacji tej dzia�alnoci wed�ug zezwolenia)

6. Miejsce prowadzenia dzia�alno�ci

7. Numer  zezwolenia 8. Data wydania zezwolenia (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

9. Data rozpocz
cia dzia�alno�ci (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
10. Zasady prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej (zaznaczy
 w�aciwy kwadrat):   

� �. podatnik nie korzysta ze zwolnienia i preferencji � 2. podatnik korzysta z preferencji � 3. podatnik korzysta ze zwolnienia

B.2. PRZYCHODY, KOSZTY, DOCHÓD/STRATA Z DZIA�ALNO�CI GOSPODARCZEJ
PROWADZONEJ NA TERENIE STREFY

Je	eli wyst�pi�a strata, nale	y poprzedzi
 kwot� straty znakiem "-" (minus).

11. Przychód 12. Koszty uzyskania przychodu 13. Dochód/strata

z�,             gr

z�,             gr z�,             gr

14. W tym dochód/strata z dzia�alno�ci obj
tej zezwoleniem

z�,             gr

C. DOCHÓD Z DZIA�ALNO	CI GOSPODARCZEJ OKRE	LONEJ W ZEZWOLENIU PO
ODLICZENIACH - PRZEWIDZIANYCH W ART.18 UST.1 USTAWY Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD

OSÓB PRAWNYCH (DZ. U. Z  2000 R. NR 54, POZ.654 Z PÓ�N. ZM.)
z�,             gr

Kwota dochodu osi�gni
tego z dzia�alno�ci gospodarczej, okre�lonej w  zezwoleniu, po odliczeniu strat
z lat ubieg�ych poniesionych z tej dzia�alno�ci - art.7 ust.4 ustawy i innych odlicze� przewidzianych
w art.18 ust.1 ustawy

15.

,                  
Kwota dochodu z poz.15, przypadaj�ca na ostatni miesi�c okresu obj
tego informacj� 16.

,                  

�) zwanej dalej ”stref�”
2) niepotrzebne skreli


Za∏àcznik nr 6



Dziennik Ustaw Nr 2 — 83 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. PRZED WYPE�NIENIEM ZAPOZNA� SI� Z OBJA�NIENIAMI

CIT-S(2) 2/2

D. PODSTAWA OBLICZENIA DOCHODU WOLNEGO OD PODATKU
Wydatki inwestycyjne, je�eli nie przekraczaj� równowarto�ci limitu w EURO, okre�lonego w przepisach
wykonawczych, który uprawnia do ca�kowitego zwolnienia od podatku

17.

z�,             gr

Wydatki inwestycyjne, je�eli przekraczaj� równowarto� limitu w EURO, okre�lonego w przepisach
wykonawczych, który uprawnia do ca�kowitego zwolnienia od podatku

18.

z�,             gr

Przychód z eksportu towarów wytworzonych na terenie strefy lub eksportu us�ug wykonywanych
na terenie strefy

19.

z�,             gr

Liczba zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na pe�ne etaty, ustalona jako �rednia miesi
czna
danego miesi�ca

Podaje si� wy��cznie pracowników zatrudnionych, w zale	noci od sposobu liczenia ulgi w danej strefie,
po ustanowieniu strefy lub po uzyskaniu zezwolenia.

20.

E. DOCHÓD WOLNY OD PODATKU
z�,             gr

Kwota dochodu wolnego od podatku z tytu�u wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie
sprawozdawczym/roku podatkowym, nie przekraczaj�cych równowarto�ci limitu w EURO

21.

,                  
Kwota dochodu wolnego od podatku, nie odliczona w okresach/latach poprzednich

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.24 CIT-S za okres/rok poprzedni.

22.

,                  
Kwota dochodu odliczona w okresie sprawozdawczym/roku podatkowym
Kwota nie mo	e by
 wy	sza ni	 kwota wykazana w poz.�5.
Kwot� nale	y wpisa
 w odpowiedni� pozycj� formularza CIT-2, CIT-2P lub CIT-8.

23.

,                  
Kwota dochodu do odliczenia w okresach/latach nast
pnych

Od sumy kwot z poz.2� i 22 nale	y odj�
 kwot� z poz.23.

24.

,                  
Kwota dochodu wolnego od podatku z tytu�u wydatków inwestycyjnych przekraczaj�cych równowarto�
limitu w EURO, okre�lonego w przepisach wykonawczych

Kwota nie mo	e by
 wy	sza ni	 kwota wykazana w poz.�5.
Kwot� nale	y wpisa
 w odpowiedni� pozycj� formularza CIT-2, CIT-2P lub CIT-8.

25.

,                  
Kwota dochodu wolnego od podatku z tytu�u eksportu towarów wytworzonych na terenie strefy
lub eksportu us�ug wykonywanych na terenie strefy
Nale	y wpisa
 po�ow� przychodu z eksportu, wykazanego w poz.�9.

26.

,                  
Kwota dochodu wolnego z tytu�u eksportu, nie odliczona w okresach/latach poprzednich

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.29 CIT-S za okres/rok poprzedni.

27.

,                  
Kwota dochodu wolnego, odliczona w okresie sprawozdawczym/roku podatkowym
Kwota nie mo	e by
 wy	sza ni	 kwota wykazana w poz.�5.
Nale	y wpisa
 w odpowiedni� pozycj� formularza CIT-2, CIT-2P lub CIT-8.

28.

,                  
Kwota dochodu wolnego, do odliczenia w okresach/latach nast
pnych

Od sumy kwot z poz.26 i 27 nale	y odj�
 kwot� z poz.28.

29.

,                  
Kwota dochodu wolnego z tytu�u zatrudnienia pracowników

Kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu z poz.�5.

30.

,                  
��czna kwota dochodu wolnego z tytu�u zatrudniania pracowników za okres obj
ty informacj�

Pozycja jest sum� kwot wykazanych w poz.30 CIT-S za poszczególne okresy sprawozdawcze roku podatkowego.
Kwota nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu wykazanego w poz.�5.
Kwot� nale	y wpisa
 w odpowiedni� pozycj� formularza CIT-2, CIT-2P lub CIT-8.

31.

,                  

F. KWOTA ZWI�KSZAJ�CA PODSTAW� OBLICZENIA PODATKU/ZMNIEJSZAJ�CA
STRAT�

Dochód zwi
kszaj�cy podstaw
 opodatkowania lub zmniejszaj�cy strat
, po utracie przez podatnika
prawa do zwolnienia

Kwot� nale	y wpisa
 w odpowiedni� pozycj� formularza CIT-2, CIT-2P  lub CIT-8.

32.

z�,             gr

Uwaga:

�. W przypadku z�o	enia przez podatnika informacji CIT-S po raz pierwszy, w poz.22 i 27 nale	y wpisa
 0.
Przez u	yte w poz.20 wyra	enie ”rednie zatrudnienie” nale	y rozumie
 ”przeci�tne zatrudnienie”, stosowane przez GUS.

2. Je	eli CIT-S za��czony jest do zeznania rocznego CIT-8:
- podatnicy sk�adaj�cy w ci�gu roku podatkowego CIT-2 w poz.�6, 20 i 30 wykazuj� dane dotycz�ce ostatniego miesi�ca roku
podatkowego,

- podatnicy korzystaj�cy z uproszczonej formy wp�acania zaliczek na podatek dochodowy (CIT-2P) w poz.�6 i 20 wykazuj� dane
za ostatni miesi�c roku podatkowego, natomiast w poz.30 kwot� dochodu wolnego stanowi�cego sum� kwot dochodu wolnego
za poszczególne miesi�ce drugiego pó�rocza roku podatkowego; kwota w poz.3� stanowi sum� kwot wykazanych w poz.30
za��cznika CIT-S za��czonego do CIT-2P i poz.30 za��cznika CIT-S sk�adanego do CIT-8.
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POLTAX WYPE�NIA PODATNIK. WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 3277/ID
CIT-5(6) �/�

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

Za��cznik nr 7

CIT-5
O	WIADCZENIE PODATNIKA O PRZEZNACZENIU DOCHODÓW
Z DYWIDEND LUB INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTU�U UDZIA�U

W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH
Podstawa prawna: Ustawa z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.),

zwana dalej "ustaw�".
Sk�adaj�cy: Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj�ca osobowoci prawnej, z wyj�tkiem spó�ek nie maj�cych osobowoci

prawnej, uprawniona do zwolnienia od podatku na podstawie art.�7 ust.� pkt 4-8 ustawy, zwana  dalej "podatnikiem",
osi�gaj�ca dochody z dywidend lub inne przychody z tytu�u udzia�u w zyskach osoby prawnej - art.26 ust.�a ustawy.

Termin sk�adania: Nie pó�niej ni	 w dniu wyp�aty nale	noci - art.26 ust.�a ustawy.
Adresat owiadczenia: Osoba prawna dokonuj�ca wyp�aty nale	noci z tytu�u dywidendy lub udzia�u w zysku, zwana dalej "p�atnikiem"

- art.26 ust.�a ustawy.

A. DANE P�ATNIKA

A.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Numer Identyfikacji Podatkowej

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

3. Nazwa pe�na

4. Nazwa skrócona 5. REGON

�����������������������������������������������������������������������

A.2. ADRES SIEDZIBY
6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu

13. Miejscowo� 14. Kod pocztowy 15. Poczta

B. DANE PODATNIKA

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
16. Nazwa pe�na

17. Nazwa skrócona 18. REGON

�����������������������������������������������������������������������

B.2. ADRES SIEDZIBY
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowo� 27. Kod pocztowy 28. Poczta

C. O	WIADCZENIE PODATNIKA
z� gr

Kwota dochodu uzyskanego z tytu�u dywidendy (udzia�u w zysku) 29.

z�,            gr

Zgodnie z art.26 ust.1a ustawy o�wiadczam, �e z dochodu, wykazanego w poz.29, wyp�acanego
przez podmiot wymieniony w cz
�ci A niniejszego o�wiadczenia, przeznacz
 na cele
wymienione w art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy kwot


30.

z�,            gr

D. NAZWA URZ�DU SKARBOWEGO
31. Urz�d skarbowy w�a�ciwy dla podatnika

E. DANE PERSONALNE I PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO Z�O�ENIA O	WIADCZENIA
32. Nazwisko 33. Imi


34. Telefon s�u�bowy osoby uprawnionej do z�o�enia o�wiadczenia

35. Data sporz�dzenia o�wiadczenia (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
36. Podpis i piecz�tka osoby uprawnionej do z�o�enia o�wiadczenia

Za∏àcznik nr 7



Dziennik Ustaw Nr 2 — 85 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE NIA P ATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NI  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 3278/V
CIT-6(8)

/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej p atnika

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-6       

DEKLARACJA O WYSOKO CI POBRANEGO
PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW

Z TYTU U UDZIA U W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana dalej "ustaw ".

Sk adaj cy: Osoba prawna, która jest obowi zana do poboru podatku dochodowego od dochodów, o których mowa w art.22 ustawy,
zwana dalej " p atnikiem " - art.26 ust.  ustawy. Podmiot opodatkowania, zwany dalej "podatnikiem" - art.  ustawy.

Termin sk adania: Do 7 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zgodnie z art.26 ust.  i 2 ustawy pobrano podatek
- art.26 ust.3 ustawy.

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy wed ug siedziby podatnika, a w przypadku osób zagranicznych nie maj cych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz du, urz d skarbowy w a ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych,
ustalony wed ug siedziby p atnika - art.26 ust.3 ustawy.

A. MIEJSCE SK ADANIA DEKLARACJI
4. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE P ATNIKA

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu

13. Miejscowo 14. Kod pocztowy 15. Poczta

C. DANE PODATNIKA

C. . DANE IDENTYFIKACYJNE
16. Numer Identyfikacji Podatkowej

- - -

17. Nazwa pe na

C.2. ADRES SIEDZIBY
18. Kraj 19. Województwo 20. Powiat

21. Gmina 22. Ulica 23. Nr domu 24. Nr lokalu

25. Miejscowo 26. Kod pocztowy 27. Poczta

Za∏àcznik nr 8



Dziennik Ustaw Nr 2 — 86 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE NIA P ATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NI  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-6(8) 2/2

D. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
Dywidenda (udzia  w zysku) przeznaczona na podwy szenie kapita u akcyjnego
(zak adowego) lub funduszu udzia owego

28.

z ,            gr

Data uprawomocnienia si  postanowienia s du rejestrowego o dokonaniu wpisu
o podwy szeniu kapita u akcyjnego (zak adowego) lub data podj cia uchwa y przez walne
zgromadzenie o podwy szeniu funduszu udzia owego (art.26 ust.2 ustawy)

29. (dzie  - miesi c - rok)

- -
Wyp acona dywidenda lub udzia  w zysku (art.26 ust.  ustawy) 30.

z ,            gr

Inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób prawnych 3 .

z ,            gr

Data wyp acenia dywidendy, udzia u w zysku lub innych przychodów z tytu u udzia u
w zyskach osób prawnych, o których mowa w poz.30 i 3

32. (dzie  - miesi c - rok)

- -
Razem przychód z tytu u udzia u w zysku osoby prawnej b d cej p atnikiem

Suma kwot z poz.28, 30 i 3 .

33.

z ,            gr

Kwota dochodu (przychodu) przeznaczonego na cele okre lone w art. 7 ust.  pkt 4 - 8 ustawy,
w wysoko ci wykazanej w o wiadczeniu podatnika zawartym w formularzu CIT-5

34.

z ,            gr

Podstawa opodatkowania - art.22 ust.  i 2 ustawy
(podaje si  w pe nych z otych, pomijaj c grosze)
Od kwoty z poz.33 nale y odj  kwot  z poz.34.

35.

z

E. USTALENIE WYSOKO CI ZOBOWI ZANIA PODATKOWEGO
Stawka podatku (art.22 ustawy) zastosowana do obliczenia podatku nale nego od
kwoty z poz.35

36.

%
Podatek nale ny
(podaje si  w pe nych z otych, pomijaj c grosze)
Iloczyn kwoty z poz.35 i stawki podatku z poz.36.

37.

z

Kwota potr conego wynagrodzenia z tytu u terminowego wp acenia podatku z poz.37 - zgodnie
z art.28 ustawy - Ordynacja podatkowa

38.

z ,            gr

Kwota podatku do wp aty

Od kwoty z poz.37 nale y odj  kwot  z poz.38.

39.

z ,            gr

F. O WIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO Z O ENIA DEKLARACJI
O wiadczam, e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci  s  mi znane.

40. Nazwisko 4 . Imi

42. Telefon s u bowy osoby uprawnionej do z o enia deklaracji

43. Data sporz dzenia deklaracji (dzie  - miesi c - rok)

- -
44. Podpis i piecz tka osoby uprawnionej do z o enia deklaracji

G. ADNOTACJE URZ DU SKARBOWEGO
45. Uwagi urz du skarbowego

46. Identyfikator przyjmuj cego formularz 47. Podpis przyjmuj cego formularz



Dziennik Ustaw Nr 2 — 87 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE£NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE£NIA URZ¥D SKARBOWY. WYPE£NIÆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RÊCZNIE, DU¯YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

 Min.Fin. 3682
CIT-11(1) 1/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-11

DEKLARACJA O WYSOKO CI PODATKU DOCHODOWEGO

OD DOCHODÓW Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW Z TYTU U

UDZIA U W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH, WYDATKOWANYCH

NA INNE CELE NI  WYMIENIONE W O WIADCZENIU CIT-5

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana dalej "ustaw ".

Sk adaj cy: Podatnicy wymienieni w art. 7 ust.  pkt 4-8 ustawy, którzy dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytu u udzia u
w zyskach osób prawnych, od których p atnicy nie pobrali podatku w zwi zku ze z o onym przez nich o wiadczeniem (CIT-5),
wydatkowali na inne cele ni  wymienione w tym przepisie - art.26 ust.4 ustawy.

Termin sk adania: Do 20 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym dokonano wydatku na inne cele ni  wymienione w art. 7 ust.
pkt 4-8 i w art. 7 ust. b ustawy - art.26 ust.4 i 5 ustawy.

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy wed ug siedziby podatnika - art.26 ust.4 i 5 ustawy.

A. MIEJSCE SK ADANIA
4. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE PODATNIKA

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
6. Kraj 7. Województwo 8. Powiat

9. Gmina 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu

13. Miejscowo 14. Kod pocztowy 15. Poczta

C. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Kwota dochodu wydatkowana na inne cele ni  wymienione w art.17 ust.1 pkt 4-8 i ust.1b ustawy 16.

z

Data dokonania wydatku wykazanego w poz.16 17.  (dzie  - miesi c - rok)

- -

D. OBLICZENIE NALE NEGO PODATKU
Stawka podatku 18.

%
Podatek nale ny *)
(podaje si  w pe nych z otych, pomijaj c grosze)
Podatek wed ug stawki z poz. 8 obliczony od kwoty z poz. 6.

19.

z

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz. 9 lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza deklaracja
stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r. o post powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Za∏àcznik nr 9



Dziennik Ustaw Nr 2 — 88 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE£NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE£NIA URZ¥D SKARBOWY. WYPE£NIÆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RÊCZNIE, DU¯YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-11(1) 2/2

E. O WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
O wiadczam, e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci  s  mi znane.

20. Imi  i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 21. Imi  i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

22. Podpisy i piecz tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz dzania jednostk

23. Data wype nienia deklaracji (dzie  - miesi c - rok)

- -

24. Podpis (piecz tka) oraz telefon osoby wymienionej w poz.21

F. ADNOTACJE URZ DU SKARBOWEGO
25. Uwagi urz du skarbowego

26. Identyfikator przyjmuj cego formularz 27. Podpis przyjmuj cego formularz



Dziennik Ustaw Nr 2 — 89 — Poz. 16

POLTAX WYPE�NIA P�ATNIK, WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min. Fin. 3279/IIA
CIT-7(6) �/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej p�atnika

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

Za��cznik nr �0

CIT-7

INFORMACJA O WYSOKO	CI POBRANEGO
PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
Z DYWIDEND ORAZ INNYCH PRZYCHODÓW

Z TYTU�U UDZIA�U W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.),
zwana dalej "ustaw�".

Sk�adaj�cy: Osoba prawna, zwana dalej "p�atnikiem”, która jest obowi�zana (w zwi�zku z pobraniem podatku dochodowego od dochodów,
o których mowa w art.22 ustawy) przes�a
 podatnikowi informacj� o wysokoci pobranego podatku - art.26 ust.3 ustawy.

Termin przes�ania: Do 7 dnia miesi�ca nast�puj�cego po miesi�cu, w którym zgodnie z art.26 ust.� i 2  ustawy pobrano podatek
- art.26 ust.3 ustawy.

Adresat informacji: Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie maj�ca osobowoci prawnej (z wyj�tkiem spó�ek nie maj�cych osobowoci
prawnej) maj�ca siedzib� na terytorium RP, uzyskuj�ca przychody wymienione w art.22 ustawy, zwana dalej "podatnikiem" -
art.26 ust.3 ustawy.

A. DANE P�ATNIKA

A.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Nazwa pe�na

3. Nazwa skrócona 4. REGON

�����������������������������������������������������������������������

A.2. ADRES SIEDZIBY
5. Kraj 6. Województwo 7. Powiat

8. Gmina 9. Ulica 10. Nr domu 11. Nr lokalu

12. Miejscowo� 13. Kod pocztowy 14. Poczta

B. DANE PODATNIKA

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
15. Numer Identyfikacji Podatkowej

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

16. Nazwa pe�na

17. Nazwa skrócona 18. REGON

�����������������������������������������������������������������������

B.2. ADRES SIEDZIBY
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowo� 27. Kod pocztowy 28. Poczta

Za∏àcznik nr 10



Dziennik Ustaw Nr 2 — 90 — Poz. 16

POLTAX WYPE�NIA P�ATNIK, WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE DU�YMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-7(6) 2/2

C. INFORMACJA O WYSOKO	CI POBRANEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Zgodnie z art.26 ust. 3 ustawy informuj
, �e:

w dniu 29. (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
pobrano podatek dochodowy w kwocie 30.

z�

od okre�lonych w art.22 ustawy przychodów, uzyskanych przez podatnika w ��cznej kwocie 31.

z�,            gr

Równocze�nie informuj
, �e na podstawie z�o�onego, w zwi�zku z art.26 ust.1a ustawy,
o�wiadczenia CIT-5 o przeznaczeniu nale�nego dochodu na cele okre�lone
w art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy, nie pobrano podatku od kwoty

32.

z�,            gr

D. DATA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJ�CEJ P�ATNIKA
33. Nazwisko 34. Imi


35. Telefon s�u�bowy osoby reprezentuj�cej p�atnika

36. Data sporz�dzenia formularza (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

37. Podpis i piecz�tka osoby reprezentuj�cej p�atnika



Dziennik Ustaw Nr 2 — 91 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

Min.Fin. 3659/III CIT-9(4) �/2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej

������������������������������������������������������������������

2. Nr dokumentu 3. Status Za��cznik nr ��

CIT-9

DEKLARACJA O WYSOKO	CI PRZYCHODU ZA WYWÓZ �ADUNKÓW I PASA�ERÓW
PRZYJ�TYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM

UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSI�BIORSTWO �EGLUGI HANDLOWEJ
OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW

ORAZ O WYSOKO	CI NALE�NEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD TEGO PRZYCHODU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.), zwana
dalej ”ustaw�”.

Sk�adaj�cy: Zagraniczne przedsi�biorstwo morskiej 	eglugi handlowej, uzyskuj�ce przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz
�adunków i pasa	erów przyj�tych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej ”podatnikiem” - art.26 ust.�b i art.2� ust.� pkt 3
ustawy.

Termin sk�adania: Przed wyjciem statku z portu polskiego - od przychodów osi�gni�tych lub przewidywanych.
W ci�gu 60 dni od dnia wyjcia z portu polskiego - o ostatecznych danych o osi�gni�tym przychodzie.
W przypadku przychodów przewidywanych sk�ada si� deklaracj� wst�pn�, w pozosta�ych przypadkach deklaracj� ostateczn� -
art.26 ust.�b ustawy.

Miejsce sk�adania: Urz�d skarbowy w�aciwy wed�ug siedziby Morskiej Agencji - dla deklaracji o przychodach osi�gni�tych lub przewidywanych.
Odpis deklaracji wraz z kopi� dowodu wp�aty podatku otrzymuje równie	 w�aciwa miejscowo Morska Agencja. Deklaracj�
o ostatecznych danych sk�ada si� do w�aciwej miejscowo Morskiej Agencji w celu przekazania przez Agencj� do w�aciwego
urz�du skarbowego- art.26 ust.�b ustawy.

A. MIEJSCE SK�ADANIA I RODZAJ SK�ADANEJ DEKLARACJI
4. Urz�d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

5. Deklaracja jest sk�adana jako (zaznaczy
 w�aciwy kwadrat):

���� �. deklaracja wst�pna o przychodzie przewidywanym ���� 2. deklaracja ostateczna o przychodzie osi�gni�tym

B. DANE PODATNIKA

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwa pe�na

B.2. ADRES SIEDZIBY
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowo� 15. Kod pocztowy 16. Poczta

17. Inne niezb
dne oznaczenia

C. DANE DOTYCZ�CE PRZYCHODU, ZALICZKI I PODATKU
Kwoty przychodu, zaliczki i nale	nego podatku podaje si� w pe�nych z�otych z pomini�ciem groszy.

Przychód (w walucie) 18.

Rodzaj
waluty

19. Kurs �redni og�aszony przez NBP
z dnia otrzymania przychodu

20.

Równowarto� przychodu w z�otych 21.

z�

Wysoko� zaliczki na zrycza�towany podatek
Kwot� z poz.2� nale	y pomno	y
 przez �0%.
W deklaracji ostatecznej nale	y wykaza
 zaliczk� w wysokoci podanej w deklaracji wst�pnej.

22.

z�

Nale�ny zrycza�towany podatek
Kwot� z poz.2� nale	y pomno	y
 przez �0%.
Wype�nia si�, je	eli deklaracja sk�adana jest jako ostateczna.

23.

z�

Za∏àcznik nr 11



Dziennik Ustaw Nr 2 — 92 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NI� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-9(4) 2/2

D. USTALENIE WYSOKO	CI ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Nale�ny podatek do wp�aty*)

Od kwoty z poz.23 nale	y odj�
 kwot� z poz.22; je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.
W przypadku deklaracji wst�pnej nale	no
 stanowi kwota z poz.22.

24.

z�

Nadp�ata

Od kwoty z poz.22 nale	y odj�
 kwot� z poz.23; je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.
W przypadku deklaracji wst�pnej pozycji tej nie wype�nia si�.

25.

z�

E. NAZWA I ADRES W�A	CIWEJ MIEJSCOWO MORSKIEJ AGENCJI
26. Nazwa pe�na

27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

34. Miejscowo� 35. Kod pocztowy 36. Poczta

F. O	WIADCZENIE, DANE PERSONALNE I PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
ZA PODANIE WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

37. Imi
 38. Nazwisko

39. Data sporz�dzenia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
40. Podpis (i piecz�tka) osoby odpowiedzialnej za sporz�dzenie deklaracji i obliczenie podatku

41. Telefon s�u�bowy osoby uprawnionej do z�o�enia deklaracji

42. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz�dzania jednostk�

G. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
43. Uwagi urz
du skarbowego

44. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 45. Podpis przyjmuj�cego formularz

*) Pouczenie
W przypadku niewp�acenia w obowi�zuj�cym terminie kwoty z poz.24 lub wp�acenia jej w niepe�nej wysokoci, niniejsza deklaracja
stanowi podstaw� do wystawienia tytu�u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia �7 czerwca �966 r. o post�powaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z �99� r. Nr 36, poz.�6� z pó�n. zm.).
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Min.Fin 3681/III CIT-10(4) /2

1. Numer Identyfikacji Podatkowej p atnika 2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-10

DEKLARACJA O WYSOKO CI
POBRANEGO ZRYCZA TOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO
OD OSÓB PRAWNYCH, NIE MAJ CYCH SIEDZIBY LUB ZARZ DU

NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(ZAGRANICZNA OSOBA PRAWNA)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana dalej „ustaw ”.

Sk adaj cy: Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie maj ce osobowo ci prawnej lub b d ca podmiotem gospodarczym osoba
fizyczna, dokonuj ca wyp aty z tytu ów wymienionych w art.2  ust.  ustawy, zwana dalej ”p atnikiem” - art.26 ust.  ustawy.

Termin sk adania: Do 7 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym zgodnie z art.26 ust.  i 3 ustawy pobrano podatek.

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (art.26 ust.3 ustawy), ustalony wed ug siedziby
p atnika.

A. MIEJSCE SK ADANIA FORMULARZA
4. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

B. DANE P ATNIKA
  * - dotyczy p atnika nie b d cego osob  fizyczn    ** - dotyczy p atnika b d cego osob  fizyczn

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
5. Rodzaj p atnika (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

 . p atnik nie b d cy osob  fizyczn  2. osoba fizyczna

6. Nazwa pe na * / Nazwisko, pierwsze imi , data urodzenia **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowo 15. Kod pocztowy 16. Poczta

C. DANE PODATNIKA

C. . DANE IDENTYFIKACYJNE
17. Numer Identyfikacji Podatkowej osoby zagranicznej 18. Nazwa pe na

C.2. ADRES SIEDZIBY
19. Kraj 20. Województwo 21. Powiat

22. Gmina 23. Ulica 24. Nr domu 25. Nr lokalu

26. Miejscowo 27. Kod pocztowy 28. Poczta

29. Inne niezb dne oznaczenia

Za∏àcznik nr 12
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CIT-10(4) 2/2

D. USTALENIE WYSOKO	CI ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Kwoty wyp�at i nale	nego podatku podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

Nale�no� z tytu�u Kwota wyp�acona
 z�

Stawka
podatku

w %
Nale�ny podatek

z�

odsetek - art.21 ust.1 pkt 1 ustawy 30. 31. 32.

praw autorskich i pozosta�ych tytu�ów wymienionych
w art.21 ust.1 pkt 1 ustawy

33. 34. 35.

dzia�alno�ci widowiskowej, rozrywkowej lub
sportowej - art.21 ust.1 pkt 2 ustawy

36. 37. 38.

op�at za wywóz �adunków i pasa�erów przyj
tych do
przewozu w portach polskich przez zagraniczne
przedsi
biorstwa morskiej �eglugi handlowej
- art.21 ust.1 pkt 3 ustawy

39. 40. 41.

�wiadcze� w zakresie �eglugi powietrznej
- art.21 ust.1 pkt 4 ustawy

42. 43. 44.

Podatek nale�ny

Suma kwot z poz.32, 35, 38,  4� i 44.

45.

z�

Kwota potr�conego wynagrodzenia z tytu�u terminowego wp�acenia podatku z poz.45 - zgodnie z art.28 ustawy -
Ordynacja podatkowa

46.

z�,            gr
Kwota podatku do wp�aty

Od kwoty z poz.45 nale	y odj�
 kwot� z poz.46.

47.

z�,            gr

48. Data dokonania wyp�aty nale�no�ci (dzie� - miesi�c - rok)

Je	eli w ci�gu miesi�ca, za który jest sk�adana deklaracja, p�atnik dokonywa� podatnikowi kilku wyp�at, tak	e
z ró	nych tytu�ów i w ró	nych terminach - nale	y wpisa
 dat� ostatniej wyp�aty dokonanej w danym miesi�cu

�����������-�����������-���������������������

E. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
49. Za��czam certyfikat rezydencji - art.26 ust.1 ustawy (zaznaczy
 w�aciwy kwadrat):

� �. tak � 2. nie

F. O	WIADCZENIE, DANE PERSONALNE I PODPIS OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ
ZA PODANIE WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE I POBRANIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

50. Imi
 51. Nazwisko

52. Data sporz�dzenia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

53. Podpis (i piecz�tka) osoby odpowiedzialnej za sporz�dzenie deklaracji oraz obliczenie
i pobranie podatku

54. Telefon s�u�bowy osoby uprawnionej do z�o�enia deklaracji

55. Podpis i piecz�tka osoby uprawnionej do reprezentowania p�atnika

G. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
56. Uwagi urz
du skarbowego

57. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 58. Podpis przyjmuj�cego formularz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

����������������

-
�����������

-
�����������

-
����������������

2. Nr dokumentu 3. Status Za��cznik nr �3

CIT-8
ZEZNANIE O WYSOKO	CI OSI�GNI�TEGO DOCHODU

(PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

za rok podatkowy1)

4. Od (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

5. Do (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

Podstawa prawna: Ustawa z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.), zwana
dalej “ustaw�”.

Sk�adaj�cy: Podatnicy wymienieni w art.� ust.� i 2  ustawy, w zakresie dochodów okrelonych w art.3 ust.� (maj�cy siedzib� na terytorium
RP) oraz w art.3 ust.2 (nie maj�cy siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyj�tkiem:
- podatników uzyskuj�cych przychody wy��cznie z tytu�ów wymienionych w art.2 ust.� ustawy,
- zwolnionych od sk�adania zeznania - art.27 ust.� ustawy,
- podatników nie maj�cych siedziby na terytorium RP, uzyskuj�cych przychody wy��cznie od p�atników wymienionych w art.26
ust.� ustawy.

Termin sk�adania: Do ko�ca trzeciego miesi�ca nast�pnego roku podatkowego - dla zeznania wst�pnego.
Do �0 dnia od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, nie pó�niej jednak ni	 przed up�ywem dziewi�ciu
miesi�cy od zako�czenia roku podatkowego - dla zeznania ostatecznego (art.27 ust.� ustawy).

Miejsce sk�adania: Urz�d skarbowy w�aciwy wed�ug adresu siedziby podatnika, z wyj�tkiem podatników maj�cych siedzib� za granic�, dla
których ustalenie w�aciwego urz�du skarbowego nast�puje zgodnie z przepisami rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia
�2 stycznia �999 r. w sprawie w�aciwoci miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowi�za� podatkowych
oraz w sprawach nadp�aty podatków pobieranych przez p�atników (Dz.U. Nr 6, poz.38).

A. MIEJSCE SK�ADANIA I RODZAJ ZEZNANIA
6. Urz�d skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

7. Rodzaj zeznania (zaznaczy
 w�aciwy kwadrat):

� �. zeznanie wst�pne � 2. zeznanie ostateczne

B. DANE PODATNIKA

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pe�na

B.2. ADRES SIEDZIBY
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowo� 17. Kod pocztowy 18. Poczta

Obja�nienia
�) Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art.8 ust.� ustawy - okres kolejnych

dwunastu miesi�cy, z uwzgl�dnieniem art.8 ust.3, 6 i 7 ustawy.

2) ��czn� kwot� strat podlegaj�cych odliczeniu (poz.44) ustala si� zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach ustawy,
w brzmieniu obowi�zuj�cym w roku poniesienia straty, z uwzgl�dnieniem art.2 ustawy z dnia 27 sierpnia �997 r.
o stosowaniu szczególnych rozwi�za� podatkowych w zwi�zku z likwidacj� skutków powodzi, która mia�a miejsce w lipcu
�997 r. (Dz.U. Nr ��3, poz.736).

*) Pouczenie
W przypadku niewp�acenia w obowi�zuj�cym terminie kwot z poz.9�, 93 oraz z poz.95-97 lub wp�acenia ich w niepe�nej
wysokoci, niniejsze zeznanie stanowi podstaw� do wystawienia tytu�u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia
�7 czerwca �966 r. o post�powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z �99� r. Nr 36, poz.�6� z pó�n. zm.).

Za∏àcznik nr 13
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C. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALE�NEGO PODATKU

C.�. DOCHÓD / STRATA
z�,             gr

Przychody ze �róde� przychodów po�o�onych na terytorium RP

Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.�, art.2� i 22 ustawy.

19.

,                  
Przychody z udzia�u w spó�ce nie b
d�cej osob� prawn�, ze wspólnej w�asno�ci, wspólnego posiadania lub
wspólnego u�ytkowania rzeczy i praw maj�tkowych, w wysoko�ci odpowiadaj�cej udzia�owi podatnika (art. 5
ustawy)

20.

,                  
Dochód (strata) ze �róde� przychodów po�o�onych za granic� (filia, oddzia�, zak�ad itp.)

W przypadku straty kwot� podaje si� ze znakiem minus ( - ).

21.

,                  
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 19 22.

,                  
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 20 23.

,                  
Dochód (art.7 ust.2 ustawy)

Od sumy kwot z poz.�9, 20 i 2� nale	y odj�
 sum� kwot z poz.22 i 23. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

24.

,                  
Strata (art.7 ust.2 ustawy)

Od sumy kwot z poz.22 i 23 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.�9, 20 i 2�. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

25.

,                  
Strata (art.7 ust.3, w zwi�zku z art.7 ust.4 ustawy) ze �ród�a przychodów, z którego dochód jest wolny od podatku lub
suma strat ze �róde� przychodów, z których dochody s� wolne od podatku, a tak�e strata ze �róde� przychodów
wykazanych w poz.21, podlegaj�ca za granic� odliczeniu od dochodu do opodatkowania

Kwot� straty podaje si� bez znaku minus (-).

26.

,                  
Dochód (art.7 ust.2 ustawy)
Je	eli w poz.25 wpisano 0, nale	y do kwoty z poz.24 doda
 kwot� z poz.26. Je	eli kwota z poz.25 jest wi�ksza od 0, a kwota z poz.26
jest wi�ksza od kwoty z poz.25, nale	y od kwoty z poz.26 odj�
 kwot� z poz.25. W pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

27.

,                  
Strata (art.7 ust.2 ustawy)
Je	eli kwota z poz.25 jest ró	na od 0 i wi�ksza od kwoty z poz.26, nale	y od kwoty z poz. 25 odj�
 kwot� z poz.26.
W pozosta�ych wypadkach nale	y wpisa
 0.

28.

,                  

C.2. DOCHODY WOLNE (ZWOLNIONE) OD PODATKU
z�,             gr

Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 1-3, 11, 14-25, 27, 30 i nast
pne punkty tego ust
pu 29.

,                  
Dochody zwolnione od podatku zgodnie z art.39 ust.3 ustawy 30.

,                  
Dochody ze �róde� przychodów wolnych i zwolnionych od podatku

Suma kwot z poz.29 i 30.

31.

,                  

C.3. DOCHODY WOLNE OD PODATKU PO SPE�NIENIU WARUNKÓW
PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH z�,             gr

Dochody wolne od podatku zgodnie z art.17 ust.1 pkt 4-8 ustawy, z wyj�tkiem dochodów osi�gni
tych
z dzia�alno�ci wymienionej w art.17 ust.1a ustawy oraz zgodnie z art.17 ust.1 pkt 13, 26, 28 i 29 ustawy

32.

,                  
Dochody wolne od podatku w zakresie okre�lonym ustaw� wymienion� w art.40 ust.2 pkt 3 ustawy 33.

,                  
Dochody spó�ek akcyjnych zarz�dzaj�cych specjalnymi strefami ekonomicznymi, wolne od podatku na
podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa�dziernika 1994 r. o specjalnych strefach
ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz.600 z pó�n. zm.)

34.

,                  
Dochody wolne od podatku

Suma kwot z poz. 32, 33 i 34.

35.

,                  

C.4. DOCHÓD NA PODSTAWIE ART.7 UST.�-3 USTAWY
Dochód (art.7 ust.1-3 ustawy)

Od kwoty z poz.27 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.3� i 35. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

36.

z�,             gr

C.5. STRATA NA PODSTAWIE ART.7 UST.4 USTAWY
Strata (art.7 ust.4 ustawy)

Od sumy kwot z poz.28, 3� i 35 nale	y odj�
 kwot� z poz.27. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

37.

z�,             gr

C.6. STRATY Z LAT UBIEG�YCH Z ART.7 UST.4, 4a i 5 USTAWY
Podaje si� straty wykazane w zeznaniach z lat ubieg�ych. z�,             gr

Rok poniesienia straty 38.

���������������������

Kwota straty 39.

,                  
Rok poniesienia straty 40.

���������������������

Kwota straty 41.

,                  
Rok poniesienia straty 42.

���������������������

Kwota straty 43.

,                  
Kwota strat z lat ubieg�ych podlegaj�ca odliczeniu 2)

Kwota strat podlegaj�ca odliczeniu nie mo	e przekroczy
 kwoty dochodu z poz.36.

44.

,                  
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C.7. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 ró	nicy kwot z poz.36 i 44. z�,             gr

Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �5% dochodu
wykazanego w poz.36.

45.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �0% dochodu
wykazanego w poz.36.

46.

,                  
Ogó�em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy

Suma kwot z poz.45 i 46. Suma tych kwot nie mo	e przekroczy
 �5% kwoty z poz.36 - art.�8 ust.�a ustawy.

47.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 48.

,                  
Wydatki na budow
 w�asnego lub stanowi�cego wspó�w�asno� budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, poniesione w 1997 r. i 1998r., które nie znalaz�y pokrycia w dochodzie w tych
latach, a tak�e wydatki na doko�czenie rozpocz
tej w tych latach budowy

49.

,                  
Wydatki poniesione na budow
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4
ustawy, do odliczenia których nabyto prawo do dnia 31 grudnia 1996r.

50.

,                  
Odliczenie od dochodu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy, przys�uguj�ce podatnikowi, o którym mowa w art.9
ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno�ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

51.

,                  
Odliczenia od dochodu z art.20 ustawy

Wykazuje si� dochód osi�gni�ty poza terytorium RP i tam podlegaj�cy opodatkowaniu.

52.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz. od 47 do 52.

53.

,                  

C.8. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania - art.18 ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.36 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.44 i 53.

54.

z�,             gr

C.9. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Cz�ci C.9. nie wype�niaj� podatnicy prowadz�cy dzia�alno
 gospodarcz� na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystaj�cy ze
zwolnie� i preferencji, oraz podatnicy, którzy korzystaj� ze zwolnie�, o których mowa w poz.30 i 77.
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty z poz.54.

z�,             gr

Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art.39 ust.4 ustawy 55.

,                  
Dodatkowa obni�ka dochodu, odliczana na podstawie §6a rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia
25 stycznia 1994 r. w sprawie odlicze� od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obni�ek podatku
dochodowego (Dz.U. z 1996 r. Nr 39, poz.171 z pó�n. zm.)

56.

,                  
Wydatki inwestycyjne - na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie
odlicze� od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obni�ek podatku dochodowego w gminach zagro�onych
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz.U. Nr 14, poz.63 z pó�n. zm.) - w zwi�zku z art.6 ust.2
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. Nr 137, poz.639)

57.

,                  

Dodatkowa obni�ka dochodu, przys�uguj�ca na podstawie §10 rozporz�dzenia wymienionego w poz.57 58.

,                  
Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

59.

,                  

Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

60.

,                  

Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz.od 55 do 60.

61.

,                  

C.�0. DOCHÓD Z DZIA�ALNO�CI PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ, WOLNY OD PODATKU, DO ODLICZENIA OD PODSTAWY
OPODATKOWANIA
Cz�
 C.�0. wype�niaj� podatnicy prowadz�cy dzia�alno
 gospodarcz� na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, korzystaj�cy ze zwolnie�.

Dochód wolny od podatku nie mo	e przekroczy
 kwoty z poz.54.
Dochód wolny od podatku na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa�dziernika 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600 z pó�n. zm.)
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.23 lub 25 lub 28 lub 3� za��cznika CIT-S.

62.

z�,             gr
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C.��. KWOTY ZWI�KSZAJ�CE PODSTAW� OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ�CE STRAT�
z�,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych na podstawie
przepisów wymienionych w cz
�ci C.9, oraz wydatków na budow
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
przeznaczeniem na wynajem, do których podatnik utraci� prawo w roku podatkowym

63.

,                  
Kwota dochodu zwolnionego od podatku, dokonana na podstawie przepisów wymienionych w cz
�ci C.10,
do których podatnik utraci� prawo w roku podatkowym
Nale	y wpisa
 kwot� z poz.32 za��cznika CIT-S.

64.

,                  
Razem kwota zwi
kszaj�ca podstaw
 opodatkowania / zmniejszaj�ca strat


Suma kwot z poz.63 i 64.

65.

,                  

z tego:

Kwota zwi
kszaj�ca podstaw
 opodatkowania

Je	eli kwota z poz.37 jest równa 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.65. Je	eli kwota z poz.37 jest dodatnia i
mniejsza od kwoty z poz.65, nale	y od kwoty z poz.65 odj�
 kwot� z poz.37. Je	eli kwota z poz.37 jest dodatnia
i wi�ksza od kwoty z poz.65, nale	y wpisa
 0.

66.

,                  
Kwota zmniejszaj�ca strat


Od kwoty z poz.65 nale	y odj�
 kwot� z poz.66.

67.

,                  
Kwota dochodu osi�gni
tego poza terytorium RP, podlegaj�ca opodatkowaniu ��cznie z dochodami osi�gni
tymi
na terytorium RP - art.20 ustawy
Nale	y wpisa
 kwot� nie wy	sz� ni	 wykazana w poz.52.

68.

,                  
Razem kwota zwi
kszaj�ca podstaw
 opodatkowania

Suma kwot z poz.66 i 68.

69.

,                  

C.�2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL�DNIENIU KWOT Z CZ��CI C.9, C.�0 i C.��
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.54 pomniejszon� o kwot� z poz.6� lub 62 i powi�kszon� o kwot� z poz.69.

70.

z�

Strata

Od kwoty z poz.37 nale	y odj�
 kwot� z poz.67.

71.

z�,             gr

C.�3. PODATEK WED�UG STAWKI
Stawka podatku - art.19 ustawy (poda
 wysoko
 stawki) 72.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.72, obliczony od kwoty z poz.70 73.

z�,             gr

C.�4. ZWOLNIENIA, ODLICZENIA I OBNI�KI PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.73. z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Kwota podatku zap�aconego za granic� od dochodu wykazanego w poz.68.

74.

,                  
Odliczenia od podatku zgodnie z art.23 ustawy 75.

,                  
Zwolnienie na podstawie art.23 ustawy
z dnia 14 czerwca 1991 r. o spó�kach
z udzia�em zagranicznym

76. Numer decyzji Ministra Finansów 77.

(Dz.U. Nr 60, poz.253 z pó�n. zm.) 78. Data decyzji Min. Fin. (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
,                  

Obni�ki
z innych
tytu�ów

79. Tytu� (wymieni
): 80.

,                  
Ogó�em obni�ki i odliczenia od podatku

Suma kwot z poz.74, 75, 77 i 80.

81.

,                  

C.�5. PODATEK NALE�NY
Podatek nale�ny za rok podatkowy (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Od kwoty z poz.73 nale	y odj�
 kwot� z poz.8�.

82.

z�

D. OBLICZENIE NALE�NEGO PODATKU
D.�. ZANIECHANIE POBORU PODATKU DOCHODOWEGO (NA PODSTAWIE ART.22

USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA �997 R. - ORDYNACJA PODATKOWA - DZ.U. NR �37, POZ.926 Z PÓ�N. ZM.)

Zaniechania poboru podatku na podstawie

83. Numer decyzji 84.

decyzji organów podatkowych 85. Data decyzji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-��������������������� z�

Zaniechania poboru podatku na podstawie

86. Tytu� zarz�dzenia/rozporz�dzenia 87.

zarz�dze�/rozporz�dze� Ministra Finansów 88. Data zarz�dzenia/rozporz�dzenia (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-��������������������� z�
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D.2. PODATEK NALE�NY PO ODLICZENIACH, O KTÓRYCH MOWA W CZ��CI D.�
Podatek nale�ny po odliczeniach z cz
�ci D.1

Od kwoty z poz.82 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.84 i 87. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

89.

z�

E. WYSOKO	� ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Kwota nale�nych zaliczek za rok podatkowy

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.8� z deklaracji miesi�cznej CIT-2 za przedostatni miesi�c roku podatkowego, powi�kszon�
o nale	n� zaliczk� za ostatni miesi�c roku podatkowego, w wysokoci wykazanej w poz.80 deklaracji CIT-2 za przedostatni
miesi�c roku podatkowego, w przypadku podatników sk�adaj�cych deklaracj� CIT-2P nale	y wpisa
 kwot� z poz.44
”Podatek nale	ny po odliczeniach” pomno	on� przez dwa; w wypadku zeznania ostatecznego podaje si� kwot� nale	nego
podatku (poz.89) z zeznania wst�pnego.

90.

z�

Ró�nica pomi
dzy podatkiem nale�nym a sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy *)

Od kwoty z poz.89 nale	y odj�
 kwot� z poz.90. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

91.

z�

Ró�nica pomi
dzy sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem nale�nym

Od kwoty z poz.90 nale	y odj�
 kwot� z poz.89. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

92.

z�

F. INNE ZOBOWI�ZANIA PODATKOWE
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie
lub wytworzenie we w�asnym zakresie sk�adników maj�tku do dnia, w którym okres ich u�ywania przekroczy rok
lub do dnia zaliczenia ich do �rodków trwa�ych lub warto�ci niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2
ustawy*)

Nale	y poda
 kwot� odsetek naliczon� w ostatnim miesi�cu okresu sprawozdawczego.

93.

z�,             gr

Dochody, w tym tak�e dochód uzyskany i nie wydatkowany do ko�ca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia
1994 r. o zmianie niektórych ustaw reguluj�cych zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25),
wydatkowane na inne cele, ni� okre�lone w art.17 ust.1b ustawy

Kwot� dochodu podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

94.

z�

Podatek nale�ny wed�ug stawki z poz.72, obliczony od kwoty z poz.94*)

Kwot� podatku podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

95.

z�

Kwota podatku naliczona na podstawie art.37 ust.4 i 5 oraz art.39 ust.4 ustawy*)

Nale	y poda
 kwot� podatku przypadaj�c�  do zap�aty za ostatni miesi�c roku podatkowego.

96.

z�

Kwota podatku naliczona zgodnie z art.174 ust.2 pkt 2 i ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz.U. Nr 140, poz.939) *)
Nale	y poda
 kwot� podatku przypadaj�c�  do zap�aty za ostatni miesi�c roku podatkowego.

97.

z�

G. DANE O DOCHODACH Z TYTU�U DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z UDZIA�U
W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ P�ATNIKA PODATKU
OD TYCH DOCHODÓW (PRZYCHODÓW)
Kwot� dochodów (przychodów) i podatku podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 4 - 8 i art.26 ustawy -w wysoko�ci wykazanej
w o�wiadczeniu CIT-5

98.

z�

Dochody (przychody) zgodnie z art.22, w zwi�zku z art.17 ust.1 pkt 20 ustawy (wolne od podatku) 99.

z�

Dochody (przychody) zgodnie z art.22 ustawy, inne ni� wymienione w opisie do poz.98 i 99, a podlegaj�ce
opodatkowaniu

100.

z�

Razem dochody (przychody) zgodnie z art.22 ustawy

Suma kwot z poz.98, 99 i �00.

101.

z�

Pobrany przez p�atnika podatek od dochodów (przychodów) z poz.100, jednak w kwocie nie wi
kszej ni� wykazana
w "Informacji o wysoko�ci pobranego podatku dochodowego"

102.

z�

H. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE Z ART.17 UST.1 PKT 4 - 8,
  PRZEZNACZONYCH, A NIE WYDATKOWANYCH NA CELE OKRE	LONE W ART.17
  UST. 1b USTAWY

Dochody przeznaczone, a nie wydatkowane na cele okre�lone w art.17 ust.1 pkt 4-8 i w art.17 ust.1b ustawy, bez
dochodów wydatkowanych na inne cele, ni� wymienione w tym przepisie

Dochody te s� sum� dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzaj�cych rok podatkowy, w tym tak	e za
�994 r., a nie wydatkowanych do ko�ca roku podatkowego - art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia �994 r. o zmianie
niektórych ustaw reguluj�cych zasady opodatkowania ... (Dz.U. z �995 r. Nr 5, poz.25).

103.

z�

I. DANE O WYP�ATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM
NIE MAJ�CYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM PODATKU
OD TYCH WYP�AT
Kwoty wyp�acone oraz podatek podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze.

Kwoty, o których mowa w art.21 ustawy, wyp�acone osobom wymienionym w art.3 ust.2 ustawy 104.

z�

Podatek pobrany od wyp�at z poz.104 (art.26 ust.1 ustawy) 105.

z�
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J. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

106. CIT-ST

�����������

107. CIT-S

�����������

108. Do zeznania ostatecznego za��cza si
  sprawozdanie finansowe wraz z opini� i raportem podmiotu uprawnionego do badania
sprawozda� finansowych, a w wypadku spó�ki - tak�e odpis uchwa�y walnego zgromadzenia (zgromadzenia wspólników) zatwierdzaj�cej
sprawozdanie finansowe (art.27 ust.2 ustawy)

K. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

109. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 110. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

111. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz�dzania jednostk�

112. Data wype�nienia zeznania (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

113. Podpis (i piecz�tka), telefon osoby wymienionej w poz.110

L. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
114. Uwagi urz
du skarbowego

115. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 116. Podpis przyjmuj�cego formularz
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Min. Fin. 3280/I
CIT-8A(3) 1/3

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatkowej grupy kapita owej

- - -

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-8A

ZEZNANIE O WYSOKO CI OSI GNI TEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY)

PRZEZ PODATKOW  GRUP  KAPITA OW
- PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

za rok podatkowy
4. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -

5. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana dalej ”ustaw ”.

Sk adaj cy: P atnik podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej, wskazany w umowie o utworzeniu podatkowej
grupy kapita owej - art. a ust. , ust.3 pkt 4 i ust.9 ustawy.

Termin sk adania: Do ko ca trzeciego miesi ca nast pnego roku podatkowego - dla zeznania wst pnego. Do 0 dnia od daty zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego, nie pó niej jednak ni  przed up ywem dziewi ciu miesi cy od zako czenia roku
podatkowego - dla zeznania ostatecznego (art.27 ust.  ustawy).

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy wed ug adresu siedziby p atnika podatku dochodowego, nale nego od podatkowej grupy
kapita owej.

A. MIEJSCE SK ADANIA
6. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

7. Rodzaj zeznania (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

 . zeznanie wst pne  2. zeznanie ostateczne

B. DANE PODATKOWEJ GRUPY KAPITA OWEJ (zgodnie z danymi podanymi w zg oszeniu identyfikacyjnym NIP-2)

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
9. Kraj 10. Województwo 11. Powiat

12. Gmina 13. Ulica 14. Nr domu 15. Nr lokalu

16. Miejscowo 17. Kod pocztowy 18. Poczta

C. INFORMACJE DODATKOWE O PODATKOWEJ GRUPIE KAPITA OWEJ
czny kapita  zak adowy (akcyjny) spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej - na ostatni

dzie  roku podatkowego

19.

z  

Suma przychodów wszystkich spó ek tworz cych grup  - art.1a ust.2 pkt 3 lit.a) ustawy 20.

z  

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz.52 lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza
deklaracja stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r.
o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Za∏àcznik nr 14



Dziennik Ustaw Nr 2 — 102 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE NIA P ATNIK, POLA CIEMNE WYPE NIA URZ D SKARBOWY. WYPE NIA  NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R CZNIE, DU YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-8A(3) 2/3

D. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALE NEGO PODATKU

D. . DOCHÓD / STRATA
z ,             gr

Suma dochodów spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej (spó ki obliczaj  dochody
zgodnie z art.7 ust.1 - 3 ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

21.

,                  
Suma strat spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej (spó ki obliczaj  strat  zgodnie
z art.7 ust.2, 4 i 4a ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

22.

,                  
Dochód - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.2  nale y odj  kwot  z poz.22. Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa  0.

23.

,                  
Strata - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.22 nale y odj  kwot  z poz.2 . Je eli ró nica jest liczb  ujemn , nale y wpisa  0.

24.

,                  

D.2. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz czna suma odlicze  nie mo e przekroczy  kwoty z poz.23. z ,             gr

Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy
Kwota odlicze  z tytu u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo e przekroczy  5% dochodu
wykazanego w poz.23.

25.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy
Kwota odlicze  z tytu u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo e przekroczy  0% dochodu
wykazanego w poz.23.

26.

,                  
Ogó em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy
Suma kwot z poz.25 i 26.
Suma tych kwot nie mo e przekroczy  5% kwoty z poz.23 - art. 8 ust. a ustawy.

27.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 28.

,                  
Wydatki na budow  w asnego lub stanowi cego wspó w asno  budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, poniesione w 1997 i 1998 r., które nie znalaz y pokrycia w dochodzie za te
lata, a tak e wydatki na doko czenie rozpocz tej w tych latach budowy

29.

,                  
Odliczenia od dochodu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy, przys uguj ce podatnikowi, o którym mowa
w art.9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

30.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.20 ustawy

Wykazuje si  dochód osi gni ty poza terytorium RP i tam podlegaj cy opodatkowaniu.

31.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz. od 27 do 3 .

32.

,                  

D.3. PODSTAWA OPODATKOWANIA
z ,             gr

Podstawa opodatkowania - art.18 ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.23 nale y odj  kwot  z poz.32.

33.

,                  

D.4. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
z ,             gr

Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

34.

,                  

Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

35.

,                  

Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz.34 i 35.

36.

,                  

D.5. KWOTY ZWI KSZAJ CE PODSTAW  OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ CE STRAT
z ,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych
na podstawie przepisów wymienionych w poz.29 oraz w cz ci D.4, do których podatkowa grupa kapita owa
utraci a prawo w roku podatkowym

37.

,                  

z tego:

Kwota zwi kszaj ca podstaw  opodatkowania

Je eli kwota z poz.24 jest równa 0, nale y wpisa  kwot  z poz.37. Je eli kwota z poz.24 jest dodatnia
i mniejsza od kwoty z poz.37, nale y od kwoty z poz.37 odj  kwot  z poz.24. Je eli kwota z poz.24 jest
dodatnia i wi ksza od kwoty z poz.37, nale y wpisa  0.

38.

,                  

Kwota zmniejszaj ca strat

Od kwoty z poz.37 nale y odj  kwot  z poz.38

39.

,                  
Kwota dochodu osi gni tego poza terytorium RP, podlegaj ca opodatkowaniu cznie z dochodami
osi gni tymi na terytorium RP - art.20 ustawy
Nale y wpisa  kwot  nie wy sz  ni  wykazana w poz.3 .

40.

,                  
Razem kwota zwi kszaj ca podstaw  opodatkowania

Suma kwot z poz. 38 i 40.

41.

,                  

D.6. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL DNIENIU KWOT Z CZ CI D.4 i D.5
Podstawa opodatkowania (podaje si  w pe nych z otych, pomijaj c grosze)

Nale y wpisa  kwot  z poz.33, pomniejszon  o kwot  z poz.36 i powi kszon  o kwot  z poz.4 .

42.

z

Strata

Od kwoty z poz.24 nale y odj  kwot  z poz.39.

43.

z ,             gr
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D.7. PODATEK WED�UG STAWKI
Stawka podatku - art.19 ustawy (poda
 wysoko
 stawki) 44.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.44, obliczony od kwoty z poz.42 45.

z�,             gr

D.8. ZWOLNIENIA, ODLICZENIA I OBNI�KI PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.45. z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Kwota podatku zap�aconego za granic� od dochodu wykazanego w poz.40.

46.

,                  
Obni�ki
z innych
tytu�ów

47. Tytu� (wymieni
): 48.

,                  
Ogó�em obni�ki i odliczenia od podatku

Suma kwot z poz.46 i 48.

49.

,                  

D.9. PODATEK NALE�NY

Podatek nale�ny za rok podatkowy (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Ró	nica kwot z poz.45 i 49.

50.

z�

E. WYSOKO	� ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Kwota nale�nych zaliczek za rok podatkowy

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.44 deklaracji miesi�cznej CIT-2A za przedostatni miesi�c roku podatkowego, powi�kszon�
o nale	n� zaliczk� za ostatni miesi�c roku podatkowego, w wysokoci wykazanej w poz.43 deklaracji CIT-2A za
przedostatni miesi�c roku podatkowego; w wypadku zeznania ostatecznego podaje si� kwot� nale	nego podatku
z zeznania wst�pnego.

51.

z�

Ró�nica pomi
dzy podatkiem nale�nym a sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy *)

Od kwoty z poz.50 nale	y odj�
 kwot� z poz.5�. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

52.

z�

Ró�nica pomi
dzy sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem nale�nym

Od kwoty z poz.5� nale	y odj�
 kwot� z poz.50. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

53.

z�

F. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

54. CIT-ST

�����������

G. DANE P�ATNIKA PODATKOWEJ GRUPY KAPITA�OWEJ
G.�. DANE IDENTYFIKACYJNE

55. Numer Identyfikacji Podatkowej p�atnika podatkowej grupy
kapita�owej

����������������-�����������-�����������-����������������

56. Nazwa pe�na

G.2. ADRES SIEDZIBY
57. Kraj 58. Województwo 59. Powiat

60. Gmina 61. Ulica 62. Nr domu 63. Nr lokalu

64. Miejscowo� 65. Kod pocztowy 66. Poczta

H. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

67. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 68. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

69. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, nadanym statutem lub zawart� umow�, do zarz�dzania jednostk�

70. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������

71. Podpis (i piecz�tka), telefon osoby wymienionej w poz.68

I. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
72. Uwagi urz
du skarbowego

73. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 74. Podpis przyjmuj�cego formularz
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1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatkowej grupy kapita owej

- - -

2. Nr dokumentu 2a. Status

CIT-8B

ZEZNANIE O WYSOKO CI OSI GNI TEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY)

PRZEZ PODATKOW  GRUP  KAPITA OW
- PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH1)

za rok podatkowy
3. Od (dzie  - miesi c - rok)

- -
4. Do (dzie  - miesi c - rok)

- -
1) Zeznanie to przeznaczone jest, stosownie do art.3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych (Dz.U. Nr 137, poz.639), wy cznie dla podatkowych grup kapita owych powsta ych na podstawie art.1a ustawy, w brzmieniu nadanym

przez art.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 142, poz.704).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 lutego 992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó n. zm.),
zwana „ustaw ”.

Sk adaj cy: P atnik podatku dochodowego nale nego od podatkowej grupy kapita owej, wskazany w umowie o utworzeniu podatkowej
grupy kapita owej - art. a ust. , ust.3 pkt 4 i ust.9 ustawy.

Termin sk adania: Do ko ca trzeciego miesi ca nast pnego roku podatkowego - dla zeznania wst pnego. Do 0 dnia od daty zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego, nie pó niej jednak ni  przed up ywem dziewi ciu miesi cy od zako czenia roku
podatkowego - dla zeznania ostatecznego (art.27 ust.  ustawy).

Miejsce sk adania: Urz d skarbowy w a ciwy wed ug adresu siedziby p atnika podatku dochodowego, nale nego od podatkowej grupy
kapita owej.

A. MIEJSCE SK ADANIA
5. Urz d skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

6. Rodzaj zeznania (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):

 . zeznanie wst pne  2. zeznanie ostateczne

B. DANE PODATKOWEJ GRUPY KAPITA OWEJ (zgodnie z danymi podanymi w zg oszeniu identyfikacyjnym NIP-2)

B. . DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Nazwa pe na

B.2. ADRES SIEDZIBY
8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

11. Gmina 12. Ulica 13. Nr domu 14. Nr lokalu

15. Miejscowo 16. Kod pocztowy 17. Poczta

C. INFORMACJE DODATKOWE O PODATKOWEJ GRUPIE KAPITA OWEJ
czny kapita  zak adowy (akcyjny) spó ek wchodz cych w sk ad podatkowej grupy kapita owej - na ostatni

dzie  roku podatkowego
18.

z  
Kwota wydatków inwestycyjnych dokonana w roku podatkowym - art.1a ust.2 pkt 3 lit.a) ustawy w brzmieniu
nadanym przez art.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych (Dz.U. Nr 142, poz.704)

19.

z  

*) Pouczenie
W przypadku niewp acenia w obowi zuj cym terminie kwoty z poz.58 lub wp acenia jej w niepe nej wysoko ci, niniejsza
deklaracja stanowi podstaw  do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 7 czerwca 966 r.
o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 99  r. Nr 36, poz. 6  z pó n. zm.).

Za∏àcznik nr 15
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D. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA I NALE�NEGO PODATKU

D.�. DOCHÓD / STRATA
z�,             gr

Suma dochodów spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� dochody
zgodnie z art.7 ust.1 - 3 ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

20.

,                  
Suma strat spó�ek wchodz�cych w sk�ad podatkowej grupy kapita�owej (spó�ki obliczaj� strat
 zgodnie
z art.7 ust. 2, 4 i 4a ustawy) - art.7a ust.1 ustawy

21.

,                  
Dochód - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.20 nale	y odj�
 kwot� z poz.2�. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

22.

,                  
Strata - art.7a ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.2� nale	y odj�
 kwot� z poz.20. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

23.

,                  

D.2. STRATY Z LAT UBIEG�YCH ZGODNIE Z ART.7 UST.4 USTAWY
Podaje si� straty wykazane w zeznaniach z lat ubieg�ych. z�,             gr

Rok poniesienia straty 24.

���������������������

Kwota straty 25.

,                  
Rok poniesienia straty 26.

���������������������

Kwota straty 27.

,                  
Rok poniesienia straty 28.

���������������������

Kwota straty 29.

,                  
Kwota strat z lat ubieg�ych podlegaj�ca odliczeniu
��czn� kwot� strat z lat ubieg�ych, podlegaj�cych odliczeniu, ustala si� zgodnie z zasadami okrelonymi w przepisach
ustawy, w brzmieniu obowi�zuj�cym w roku poniesienia straty. Kwota ta nie mo	e przekroczy
 kwoty z poz.22.

30.

,                  

D.3. ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 ró	nicy kwot z poz.22 i 30. z�,             gr

Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. a) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �5% dochodu
wykazanego w poz.22.

31.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 lit. b) ustawy
Kwota odlicze� z tytu�u darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie mo	e przekroczy
 �0% dochodu
wykazanego w poz.22.

32.

,                  
Ogó�em odliczenia zgodnie z art.18 ust.1 pkt 1 ustawy

Suma kwot z poz.3� i 32. Suma tych kwot nie mo	e przekroczy
 �5% kwoty z poz.22 - art.�8 ust.�a ustawy.

33.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.18 ust.1 pkt 2 ustawy 34.

,                  
Wydatki na budow
 w�asnego lub stanowi�cego wspó�w�asno� budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zgodnie z art.18 ust.1 pkt 4 ustawy, poniesione w 1997 i 1998 r., które nie znalaz�y pokrycia w dochodzie za te
lata, a tak�e wydatki na doko�czenie rozpocz
tej w tych latach budowy

35.

,                  
Odliczenia od dochodu, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy, przys�uguj�ce podatnikowi, o którym mowa
w art.9 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolno�ci (Dz.U. Nr 123, poz.777)

36.

,                  
Odliczenia od dochodu zgodnie z art.20 ustawy

Wykazuje si� dochód osi�gni�ty poza terytorium RP i tam podlegaj�cy opodatkowaniu.

37.

,                  
Razem odliczenia od dochodu

Suma kwot z poz. od 33 do 37.

38.

,                  

D.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA
z�,             gr

Podstawa opodatkowania - art.18 ust.1 ustawy

Od kwoty z poz.22 nale	y odj�
 sum� kwot z poz.30 i 38.

39.

,                  

D.5. WYDATKI INWESTYCYJNE DO ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
z�,             gr

Wydatki inwestycyjne zgodnie z art.18a ust.1 pkt 1 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

40.

,                  
Premia inwestycyjna zgodnie z art.18a ust.1 pkt 2 ustawy, z uwzgl
dnieniem art.3 ust.4 i 5 ustawy z dnia
20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 95, poz.1101)

41.

,                  
Razem odliczenia od podstawy opodatkowania

Suma kwot z poz.40 i 4�.

42.

,                  

D.6. KWOTY ZWI�KSZAJ�CE PODSTAW� OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJ�CE STRAT�
z�,             gr

Kwota odliczonych w poprzednich latach podatkowych wydatków inwestycyjnych, dokonanych
na podstawie przepisów wymienionych w poz.35 oraz w cz
�ci D.5, do których podatkowa grupa kapita�owa
utraci�a prawo w roku podatkowym

43.

,                  

z tego:

Kwota zwi
kszaj�ca podstaw
 opodatkowania
Je	eli kwota z poz.23 jest równa 0, nale	y wpisa
 kwot� z poz.43. Je	eli kwota z poz.23 jest dodatnia i mniejsza od kwoty z poz.43,
nale	y od kwoty z poz.43 odj�
 kwot� z poz.23. Je	eli kwota z poz.23 jest dodatnia i wi�ksza od kwoty z poz.43, nale	y wpisa
 0.

44.

,                  
Kwota zmniejszaj�ca strat


Od kwoty z poz.43 nale	y odj�
 kwot� z poz.44.

45.

,                  
Kwota dochodu osi�gni
tego poza terytorium RP, podlegaj�ca opodatkowaniu ��cznie z dochodami
osi�gni
tymi na terytorium RP - art.20 ustawy
Nale	y wpisa
 kwot� nie wy	sz� ni	 wykazana w poz.37.

46.

,                  
Razem kwota zwi
kszaj�ca podstaw
 opodatkowania

Suma kwot z poz. 44 i 46.

47.

,                  



Dziennik Ustaw Nr 2 — 106 — Poz. 16

POLTAX POLA JASNE WYPE�NIA P�ATNIK, POLA CIEMNE WYPE�NIA URZ�D SKARBOWY. WYPE�NIA� NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB R�CZNIE, DU�YMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

CIT-8B(2) 3/4

D.7. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL�DNIENIU KWOT Z CZ��CI D.5 i D.6
Podstawa opodatkowania (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.39 pomniejszon� o kwot� z poz.42 i powi�kszon� o kwot� z poz.47.

48.

z�
Strata

Od kwoty z poz.23 nale	y odj�
 kwot� z poz.45.

49.

z�,             gr

D.8. PODATEK WED�UG STAWKI
Stawka podatku - art.19 ustawy (poda
 wysoko
 stawki) 50.

%
Podatek wed�ug stawki z poz.50, obliczony od kwoty z poz.48 51.

z�,             gr

D.9. ZWOLNIENIA, ODLICZENIA I OBNI�KI PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz ��czna suma odlicze� nie mo	e przekroczy
 kwoty podatku z poz.5�. z�,             gr

Odliczenia od podatku zgodnie z art.20 ustawy

Kwota podatku zap�aconego za granic� od dochodu wykazanego w poz.46.

52.

,                  

Obni�ki
z innych
tytu�ów

53. Tytu� (wymieni
): 54.

,                  
Ogó�em obni�ki i odliczenia od podatku

Suma kwot z poz.52 i 54.

55.

,                  

D.�0. PODATEK NALE�NY

Podatek nale�ny za rok podatkowy (podaje si� w pe�nych z�otych, pomijaj�c grosze)

Ró	nica kwot z poz.5� i 55.

56.

z�

E. WYSOKO	� ZOBOWI�ZANIA PODATKOWEGO
Kwota nale�nych zaliczek za rok podatkowy

Nale	y wpisa
 kwot� z poz.54 deklaracji miesi�cznej CIT-2B za przedostatni miesi�c roku podatkowego, powi�kszon�
o nale	n� zaliczk� za ostatni miesi�c roku podatkowego, w wysokoci wykazanej w poz.53 deklaracji CIT-2B za
przedostatni miesi�c roku podatkowego; w wypadku zeznania ostatecznego podaje si� kwot� nale	nego podatku
z zeznania wst�pnego.

57.

z�

Ró�nica pomi
dzy podatkiem nale�nym a sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy*)

Od kwoty z poz.56 nale	y odj�
 kwot� z poz.57. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

58.

z�

Ró�nica pomi
dzy sum� nale�nych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem nale�nym

Od kwoty z poz.57 nale	y odj�
 kwot� z poz.56. Je	eli ró	nica jest liczb� ujemn�, nale	y wpisa
 0.

59.

z�

F. INFORMACJA O ZA��CZNIKACH
Nale	y poda
 liczb� do��czonych za��czników.

60. CIT-ST

�����������

G. DANE P�ATNIKA PODATKOWEJ GRUPY KAPITA�OWEJ

G.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
61. Numer Identyfikacji Podatkowej p�atnika podatkowej grupy

kapita�owej

����������������-�����������-�����������-����������������

62. Nazwa pe�na

G.2. ADRES SIEDZIBY
63. Kraj 64. Województwo 65. Powiat

66. Gmina 67. Ulica 68. Nr domu 69. Nr lokalu

70. Miejscowo� 71. Kod pocztowy 72. Poczta
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H. O	WIADCZENIE I DANE PERSONALNE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PODANIE
WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE I POBRANIE PODATKU
Owiadczam, 	e przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci� s� mi znane.

73. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za podanie wymaganych danych 74. Imi
 i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie i pobranie podatku

75. Podpisy i piecz�tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, nadanym statutem lub zawart� umow�, do zarz�dzania jednostk�

76. Data wype�nienia deklaracji (dzie� - miesi�c - rok)

�����������-�����������-���������������������
77. Podpis (i piecz�tka) oraz telefon osoby wymienionej w poz.74

I. ADNOTACJE URZ�DU SKARBOWEGO
78. Uwagi urz
du skarbowego

79. Identyfikator przyjmuj�cego formularz 80. Podpis przyjmuj�cego formularz
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Min. Fin. 3688
IFT-2(1) �/2

1. Numer identyfikacyjny p�atnika

������������������������������������������������������������������

2. Nr dokumentu 3. Data przekazania lub przes�ania informacji podatnikowi
(dzie�-miesi�c-rok)

�����������-�����������-���������������������

IFT-2 Za��cznik nr �6
INFORMACJA O WYSOKO	CI PRZYCHODU (DOCHODU) I POBRANEGO

ZRYCZA�TOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
NIE MAJ�CYCH W POLSCE SIEDZIBY

[ INFORMATION ON CORPORATED INCOME AND TAX WITHHELD

FROM NONRESIDENT TAXPAYERS ]

A. DANE P�ATNIKA (WYP�ACAJ�CEGO NALE�NO	�)
[DATA PAYER OF INCOME (WITHHOLDING AGENT)]

A.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
[DATA IDENTIFICATION]
4. Nazwa pe�na

[Full name]

5. Identyfikator REGON
[Identification number]

A.2. ADRES SIEDZIBY [ ADDRESS OF PAYER OF INCOME]

6. Kraj
[Country]

7. Województwo
[Province]

8. Powiat
[District]

9. Gmina
[Comminie]

10. Ulica
[Street]

11. Nr domu
[Building number]

12. Nr lokalu
[Flat number]

13. Miejscowo�
[Locality]

14. Kod pocztowy
[Postal code]

15. Poczta
[Post office]

B. DANE PODATNIKA (ODBIORCY NALE�NO	CI)
[RECIPIENT OF INCOME (TAXPAYER)]

B.�. DANE IDENTYFIKACYJNE
[DATA IDENTIFICATION]
16. Nazwa pe�na

[Full name]

17. Numer identyfikacyjny podatnika
[Tax identification number]

B.2. ADRES SIEDZIBY [RESIDENCE OF TAXPAYER]

18. Kraj
[Country]

19. Miejscowo�
[Locality]

20. Ulica
[Street]

21. Nr domu
[Building number]

22. Nr lokalu
[Flat number]

C. RODZAJE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) I WYSOKO	� POBRANEGO ZRYCZA�TOWANEGO
PODATKU

[TYPE OF INCOME AND TAX WITHHELD]

Symbol*

[Code*]

Rodzaj przychodu (dochodu)*

[Type of income*]

Kwota przychodu
(dochodu)

[Gross amount paid]

Stawka
podatku

w %
[Rate of
tax %]

Kwota
pobranego

podatku
[Amount of tax withheld]

23. 24. 25.

z�

26. 27.

z�
28. 29. 30.

z�

31. 32.

z�

Podstawa prawna: Art.26 ust.3 w zwi�zku z art.26 ust.� oraz art.2� i art.22 ust.2 ustawy z dnia �5 lutego �992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z pó�n. zm.).

Informacj� sporz�dzaj� p�atnicy okreleni w wymienionej wy	ej ustawie.
Informacj� otrzymuj� osoby prawne uzyskuj�ce w Polsce przychody okrelone w wymienionej wy	ej ustawie.

Za∏àcznik nr 16
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D. INFORMACJA O WYP ACIE LUB PRZEKAZANIU NALE NO CI
[WAY OF PAYMENT OR TRANSFER OF INCOME]

33. Sposób przekazania nale no ci (zaznaczy  w a ciwy kwadrat):
[Way of payment or transfer of income]

 . gotówk  [in cash]  2. za po rednictwem banku [bank transfer]

34. Data wyp acenia nale no ci do r k podatnika (dzie -miesi c-rok)
[Date of payment in cash (day - month - year)]

- -
35. Nazwa banku, za po rednictwem którego przekazano nale no  podatnikowi

[Name of bank]

36. Data przekazania nale no ci przez bank (dzie -miesi c-rok)
[Date of transfer by bank (day - month - year)]

- -

E. DANE O UISZCZENIU ZRYCZA TOWANEGO PODATKU
[PAYMENT OF LUMP TAX]

37. Wysoko  kwoty przekazanej do urz du skarbowego
[Amount of tax paid to fiscal office]

z

38. Data wp aty (przekazania) podatku (dzie -miesi c-rok)
[Date of payment (day - month - year)]

- -
39. Nazwa i adres Urz du Skarbowego

[Name and address of the Fiscal Office]

F. O WIADCZENIE I PODPIS P ATNIKA LUB OSOBY WYZNACZONEJ PRZEZ P ATNIKA
[DECLARATION OF WITHHOLDING AGENT OR HIS AUTHORIZED REPRESENTATIVE]
O wiadczam, e s  mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ci za podanie danych niezgodnych z rzeczywisto ci .

[I declare herewith that I am aware of the penal sanctions provided by Fiscal Penal Code for false deposition.]

40. Imi
[Name]

41. Nazwisko
[Family name]

42. Data wype nienia informacji (dzie  - miesi c - rok)
[Date of information (day - month - year)]

- -

43. Podpis (i piecz tka) osoby odpowiedzialnej za tre  informacji
[Signature (seal) of person responsible for content of information]

44. Podpisy i piecz tki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami lub nadanym statutem, do zarz dzania jednostk
[Signature and seal of withholding agent]

*Symbol i rodzaj przychodów (w polach 24 lub 29 nale y wpisa  rodzaj
przychodu; w polach 23 lub 28 odpowiedni, jeden z ni ej podanych,
symbol tego przychodu).

A. Op aty licencyjne (prawa autorskie, prawa do projektów
wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych,
udost pnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
u ytkowanie lub prawo do u ytkowania urz dzenia przemys owego,
handlowego lub naukowego, informacje zwi zane ze zdobytym
do wiadczeniem w dziedzinie przemys owej, handlowej lub naukowej
(know-how)).

B. Odsetki.
C. Dywidendy i inne przychody z tytu u udzia u w zyskach osób

prawnych.
D. Dzia alno  widowiskowa, rozrywkowa lub sportowa.
E. Op aty za wywóz adunków i pasa erów przyj tych do przewozu w

portach polskich przez zagraniczne przedsi biorstwa morskiej
eglugi handlowej.

F. Przychody uzyskane na terytorium RP przez zagraniczne
przedsi biorstwa eglugi powietrznej.

* Code for type of income.

A. Royalties (payment for the use or the right to use any copyright, any
 patent, trade mark, design, or model plan, secret formula or process,
or for the use of the right to use industrial, commercial or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial or
scientific experience or knowledge (know - how)).

B. Interest.
C. Dividends.
D. Income derived by artistes, musicians and by athletes.
E. Charges for the expedition of goods and passengers admitted for

transportation in the Polish harbours by foreign enterprises of
maritime navigation.

F. Profits obtained by foreign air transport enterprises.


