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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)
 I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
Podstawa prawna:
Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Składający:
Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem: 
- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy, 
- podatników zwolnionych od składania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy, 
- podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i art. 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.
Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).
Miejsce składania:
Urząd skarbowy.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zeznanie
7. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
3)
Pozycja 7 nie została wypełniona
1)
2)
8. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 8 nie została wypełniona
4)
 za rok podatkowy          
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
9. Nazwa pełna
B.2. ADRES SIEDZIBY
10. Kraj
11. Województwo
12. Powiat
13. Gmina
14. Ulica
15. Nr domu
16. Nr lokalu
17. Miejscowość
18. Kod pocztowy
B.3. DANE DODATKOWE (wypełnić właściwe)
30. Podatnik wybrał metodę ustalania różnic kursowych na podstawie
      przepisów o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy
20. Podatnik uwzględnia odsetki w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy,      w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.,w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 
19. Podatnik wybrał metodę ustalania daty powstawania przychodów na podstawie art. 12 ust. 3g ustawy
26. Podatnik  występuje o zwrot niewykorzystanego odliczenia na podstawie art. 18da ustawy
31. Podatnik rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic
      kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości, o której
      mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy
29. Podatnik wybrał wpłacanie zaliczek w formie uproszczonej na 
      podstawie art. 25 ust. 6-6b ustawy
23. Koszty finansowania dłużnego wyłączone z kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym
      w poz. 4 i 5
24. Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5
21. Odsetki wyłączone z kosztów uzyskania przychodów (wypełnia się jedynie w przypadku zaznaczenia poz. 20)
22. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o którym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy 
28. Podatnik wybrał kwartalny sposób wpłacania zaliczek na podstawie art. 25
      ust. 1b ustawy
27. Podatnik dokonał korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy
25. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wykazanymw poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 25 nie została wypełniona
5)
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
Pozycja 33 nie została wypełniona
32. Podmiot powstały w wyniku podziału/połączenia oraz przejmujący całość/część innego
      podmiotu rezygnuje ze stosowania metody ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów
      o rachunkowości, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy
33. Podatnik przeniósł tymczasowo składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zaznaczyć właściwy kwadrat):
34. Wartość rynkowa składników majątku tymczasowo przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, poza terytorium
      Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 34 wypełniają podatnicy, którzy w poz. 33 zaznaczyli kwadrat nr 1)
zł,   gr
C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Należy podać liczbę dołączonych załączników.
35. Podatnik jest zobowiązany do złożenia CIT-ST
6)
Pozycja 35 nie została wypełniona
6)
D. USTALENIE DOCHODU/STRATY
D.1. PRZYCHODY (w części D.1. nie wykazuje się przychodu, który podatnik wykazuje w załączniku CIT/IP)
zł,      gr
Przychody z zysków
kapitałowych
Przychody
z innych źródeł przychodów
zł,      gr
Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP
 
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 21 i art. 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy.
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy oraz przychody z dywidend
i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP - inne niż wymienione odpowiednio
w poz. 50 lub 51
Przychody uzyskane w następstwie wniesienia do spółki wkładu niepieniężnego w postaci komercjalizowanej
własności intelektualnej, które na podstawie art. 12 ust. 1b pkt 5 ustawy, w zw. z art. 12 ustawy z dnia
4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
(Dz. U. poz. 1933 z późn. zm.), podlegają wykazaniu w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5
Razem przychody
 
W poz. 56 należy wpisać sumę kwot z poz. 48, 50, 52 i 54. W poz. 57 należy wpisać sumę kwot z poz. 49, 51, 53 i 55.
D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (w części D.2. nie wykazuje się kosztów uzyskania przychodu, które podatnik
            wykazuje w załączniku CIT/IP)
zł,      gr
Koszty uzyskania
przychodów z zysków
kapitałowych
Koszty uzyskania
przychodów
z innych źródeł
przychodów
zł,      gr
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 48 lub 49
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 50 lub 51
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 52 lub 53
Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 54 lub 55
Odsetki wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania przychodów, podlegające
na podstawie art. 15c ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r., zaliczeniu do kosztów
uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5
Koszty finansowania dłużnego wyłączone w poprzednich pięciu latach podatkowych z kosztów uzyskania
przychodów, podlegające na podstawie art. 15c ustawy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów
w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5
Koszty, o których mowa w art. 15e ustawy, nieodliczone w poprzednich pięciu latach podatkowych
z kosztów uzyskania przychodów, podlegające na podstawie art. 15e ust. 9 ustawy zaliczeniu do kosztów
uzyskania przychodów w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5
Razem koszty uzyskania przychodów
W poz. 72 należy wpisać sumę kwot z poz. 58, 60, 62, 64, 66, 68 i 70.
W poz. 73 należy wpisać sumę kwot z poz. 59, 61, 63, 65, 67, 69 i 71.
D.3. DOCHÓD / STRATA (w części D.3. nie wykazuje się dochodu/strat, które podatnik wykazuje w załączniku CIT/IP)
zł,      gr
Dochód / strata z zysków
kapitałowych
Dochód / strata
z innych źródeł
przychodów
zł,      gr
Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)
Od kwoty odpowiednio z poz. 56 lub 57 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 72 lub 73. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną,
należy wpisać 0.
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)
Od kwoty odpowiednio z poz. 72 lub 73 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 56 lub 57. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną,
należy wpisać 0.
Dochód
Jeżeli w poz. odpowiednio 76 lub 77 wpisano 0, do kwoty z poz. odpowiednio 74 lub 75 należy dodać kwotę
z poz. odpowiednio 78 lub 79. Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0, a kwota z poz. odpowiednio 78 lub
79 jest większa od kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77, od kwoty z poz. odpowiednio 78 lub 79 należy odjąć kwotę
z poz. odpowiednio 76 lub 77. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.
Strata
Jeżeli kwota z poz. odpowiednio 76 lub 77 jest większa od 0 i większa od kwoty odpowiednio z poz. 78 lub 79, od
kwoty z poz. odpowiednio 76 lub 77 należy odjąć kwotę z poz. odpowiednio 78 lub 79. W pozostałych przypadkach
należy wpisać 0.
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych
odpowiednio w poz. 52 lub 53, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania
D.4. ZWIĘKSZENIE DOCHODU/ZMNIEJSZENIE STRATY
zł,      gr
Dochód / strata z 
zysków kapitałowych
Dochód / strata
z innych źródeł
przychodów
zł,      gr
Zwiększenie dochodu/zmniejszenie straty
Strata po zmniejszeniu
Od kwoty odpowiednio z poz. 82 lub 83 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 84 lub 85; jeżeli różnica jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0.
Dochód podlegający doliczeniu
Od kwoty odpowiednio z poz. 84 lub 85 należy odjąć kwotę odpowiednio z poz. 82 lub 83; jeżeli różnica jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0.
Dochód po doliczeniu
 
Do kwoty odpowiednio z poz. 80 lub 81 należy dodać kwotę odpowiednio z poz.88 lub 89
7)
E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA/STRATY
E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA
zł,      gr
Razem dochody (przychody) wolne
Należy wpisać odpowiednio kwoty z poz. 74 i 75 załącznika CIT-8/O.
Dochody (przychody)
wolne i odliczenia
z zysków kapitałowych
zł,      gr
Dochód po odliczeniu dochodów (przychodów) wolnych
Odliczenie od dochodu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.
Dochód po odliczeniu straty z lat ubiegłych według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.
Dochody (przychody)
wolne i odliczenia
z  innych źródeł
przychodów
Inne odliczenia od dochodu
Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 154 lub 155 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty
dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.
Razem odliczenia od dochodu
Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 156 lub 157 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty
dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 92 lub 93.
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych
Należy wpisać kwotę odpowiednio z poz. 162 lub 163 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć
kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 92 i 102 lub 93 i 103.
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia
W poz. 106 należy wpisać sumę kwot z poz. 92, 102 i 104.
W poz. 107 należy wpisać sumę kwot z poz. 93, 103 i 105.
E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA/STRATA
Podstawa opodatkowania
Jeżeli suma kwot z poz. 90 i 91 jest większa od 0, należy wpisać kwotę stanowiącą sumę kwot z poz. 90 i 91
pomniejszoną o sumę kwot z poz. 106 i 107. Jeżeli w poz. 90 albo 91 wpisano 0, od sumy kwot z poz. 90 i 91 nie
odejmuje się kwoty z poz. 106 lub 107, która to kwota odpowiada pozycji odpowiednio 90 lub 91, w której wykazano 0.
W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Strata
Od sumy kwot z poz. 86 i 87 oraz z poz. 106 i 107 należy odjąć sumę kwot z poz. 90 i 91. Jeżeli w poz. 86 albo 87
wpisano 0, do sumy tych pozycji nie dodaje się kwoty z poz. 106 lub 107 odpowiadającej pozycji 90 lub 91, w której
wpisano 0, oraz nie odejmuje się kwoty z pozycji 90 lub 91, w której wpisano kwotę większą od 0. Jeżeli różnica jest
liczbą ujemną, należy wpisać 0
zł,   gr
zł,   gr
E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108.
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii
 
Należy wpisać kwotę z poz. 164 załącznika CIT-8/O.
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu kosztów uzyskania przychodów poniesionych
na działalność badawczo-rozwojową
Należy wpisać kwotę z poz. 42 załącznika CIT/BR.
Razem odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania
 
Suma kwot z poz. 110 i 111.
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
E.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3          
Podstawa opodatkowania po odliczeniach 
 
Od kwoty z poz. 108 należy odjąć kwotę z poz. 112. 
zł,   gr
E.5.1. ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZWIĘKSZENIA STRATY 	
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ. Poz. 114 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0.
(kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 113)
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach
podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 18f ust. 3 ustawy)
W poz. 115 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 14 załącznika CIT/WZ nad kwotą z poz. 113.
Wartość wierzytelności zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 1 ustawy
 
Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ. Poz. 116 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
E.5. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) O WARTOŚĆ
       WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta)
8)
E.5.2. ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZMNIEJSZENIA STRATY 	
Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 4
ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ. Poz. 117 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest równa lub większa
od 0.
Wartość zobowiązań zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 2 ustawy
 
Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ. Poz. 118 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.
zł,   gr
zł,   gr
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane) 	
E.5.3. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) 	
Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ. Poz. 119 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest równa lub większa
od 0.
Wartość wierzytelności zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy
 
Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ. Poz. 120 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.
zł,   gr
zł,   gr
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ. Poz. 121 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0
(kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 113).
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych latach podatkowych
 
W poz. 122 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 39 załącznika CIT/WZ nad kwotą z poz. 113
zł,   gr
zł,   gr
Wartość zobowiązań zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy
 
Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ. Poz. 123 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 109 jest większa od 0.
zł,   gr
9)
E.6. INNE ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZENIA STRATY 	
Odliczone w poprzednich latach wydatki inwestycyjne  - w związku z utratą prawa do odliczeń
Odliczone wydatki z tytułu nabycia nowych technologii  - w związku z utratą prawa do odliczeń
Inne doliczenia do podstawy
opodatkowania
Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty
 
Suma kwot z poz. 124, 125 i 127.
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
E.7. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3, E.5 I E.6 	
Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania/zwiększenie straty
 
Suma kwot z poz. 114,116, 121 i 123.
Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty
 
Suma kwot z poz. 117, 118, 119, 120 i 128.
zł,   gr
zł,   gr
Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Jeżeli kwota z poz. 113 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 113 pomniejszoną o kwotę z poz. 129
i powiększoną o kwotę z poz. 130.
Jeżeli kwota z poz. 113 równa się 0, a kwota z poz. 109 jest mniejsza od kwoty z poz. 130, to od kwoty z poz. 130 należy
odjąć kwotę z poz. 109. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy)
zł
Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy)
Strata
Poz. 134 nie wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 131 jest większa od 0. W pozostałych przypadkach od kwoty z poz. 109
należy odjąć kwotę z poz. 130. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
zł,   gr
zł
zł
10)
10)
F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU
Stawka podatku - art.19 ustawy
Stawka podatku - art.19 ustawy
Jeżeli w poz. 25 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 141 i 142. Poz. 140 i 142 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych. 	
Suma należnego podatku
 
Suma kwot z poz. 136 i 137.
Podatek należny według stawki 9%, obliczony od kwoty z poz. 133
Podatek należny według stawki 19%, obliczony od kwoty z poz. 132
zł,   gr
zł,   gr
zł,   gr
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wskazany w poz. 4 i 5
 
Od kwoty z poz. 138 należy odjąć kwotę z poz. 139.
Odliczenia od podatku
 
Należy wpisać kwotę z poz. 176 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty z poz. 138.
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty
zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy
Stawka podatku - art.19 ustawy
zł,   gr
zł
zł
11)
G. ZALICZKI MIESIĘCZNE (ART. 25 UST. 1, 1a oraz 6-6b USTAWY)  LUB ZALICZKI
     KWARTALNE (ART. 25 UST. 1b i 1c USTAWY) ORAZ PODATEK, O KTÓRYM MOWA W ART.
     24b USTAWY 
Miesiące/Kwartały
1
2
3/1 Kwartał
4
5
6/2 Kwartał
Miesiące/Kwartały
7
8
10
11
Miesiące/Kwartały
13
14
16
17
9/3 Kwartał
15/5 Kwartał
12/4 Kwartał
18/6 Kwartał
Zaliczka zapłacona
Zapłacony podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należny podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należna zaliczka
Zaliczka zapłacona
Zapłacony podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należny podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należna zaliczka
Zaliczka zapłacona
Zapłacony podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należny podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Należna zaliczka
12)
12)
12)
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Miesiące/Kwartały
19
20
22
23
Razem
Należna zaliczka
21/7 Kwartał
12)
zł
Należny podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Zapłacony podatek, o którym
mowa w art. 24b ustawy
Zaliczka zapłacona
zł
zł
zł
H. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI
Jeżeli w poz. 25 zaznaczono kwadrat nr 1, części H nie wypełnia się.
239.
240.
Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy
 
Od sumy kwot z poz. 140 i 142 należy odjąć kwotę z poz. 220. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym
 
Od kwoty z poz. 220 należy odjąć sumę kwot z poz. 140 i 142. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
zł
zł
I. PODATEK DO ZAPŁATY / NADPŁATA          
Różnica pomiędzy należnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy, a podatkiem należnym
 
Od kwoty z poz. 226 należy odjąć kwotę z poz. 140. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
241.
Suma wpłat dokonanych przez podatnika
 
Należy wpisać sumę kwot z poz. 232 i 238.
242.
244.
243.
Suma wpłat dokonanych przez podatnika wykazanych w CIT/8S i CIT/8SP 
Należy wpisać sumę z poz. 40 załącznika CIT/8S i poz. 43 załącznika CIT/8SP. 
Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S i CIT/8SP, w poz. 243 sumuje kwoty odpowiednio z poz. 40
wszystkich załączników CIT/8S i z poz. 43 wszystkich załączników CIT/8SP.
Zwiększenie podatku / zmniejszenie nadpłaty 
 
Należy wpisać sumę kwot z poz. 45 załącznika CIT/BR i poz. 15 załącznika CIT/WW.          
zł
zł
zł
zł
Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia w przypadku cofnięcia zezwolenia albo uchylenia
decyzji o wsparciu
Należy wykazać kwotę z poz. 41 CIT/8S i poz. 44 CIT/8SP. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S
i CIT/8SP, w poz. 245 sumuje kwoty odpowiednio z poz. 41 wszystkich załączników CIT/8S i z poz. 44 wszystkich
załączników CIT/8SP.
245.
248.
249.
246.
247.
Podatek wykazany w załączniku CIT/IP
Podatek do zapłaty 
Od sumy kwot z poz. 140, 142, 241, 244, 245, 246 i 247 należy odjąć kwotę z poz. 242 i 243. Jeżeli różnica jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0.
Nadpłata 
Od kwoty z poz. 242 i 243 należy odjąć sumę kwot z poz. 140, 142, 241, 244, 245, 246 i 247. Jeżeli różnica jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0.         
Kwoty wynikające z innych przepisów niewymienionych w innych pozycjach zeznania          
zł
zł
zł
zł
zł
J. ODRĘBNE ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art. 17
      ust. 1 ustawy, na inne cele niż określone w tych przepisach lub niezgodnie z tymi przepisami  - art. 25 ust. 4 ustawy          
Miesiące
1
2
3
4
5
6
18
17
16
15
14
13
Miesiące
23
22
21
20
19
Miesiące
286.
290.
289.
288.
287.
291.
292.
293.
294.
295.
12
11
10
9
8
7
Miesiące
Wydatkowany dochód
Wydatkowany dochód
Wydatkowany dochód
Wydatkowany dochód
Należny podatek
Należny podatek
Należny podatek
Należny podatek
13)
253.
252.
251.
250.
259.
258.
257.
256.
255.
254.
264.
263.
262.
261.
260.
265.
269.
268.
267.
266.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
285.
284.
283.
282.
281.
280.
279.
278.
277.
276.
13)
13)
13)
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
Dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie
niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25))
Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.
Odsetki naliczone od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym
zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków
trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy
K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE
Podatek należny, obliczony od kwoty z poz. 296
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy
298.
299.
296.
297.
L. INFORMACJE DODATKOWE
Pozycja 300 nie została wypełniona
300. Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
L.1. INFORMACJE O OKRESACH ZAWIESZENIA
L.1.1. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA W ROKU PODATKOWYM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ PODATNIKA, O KTÓREJ MOWAW ART. 25 UST. 5A USTAWY
301. Okresy zawieszenia
L.1.2. INFORMACJA O OKRESIE ZAWIESZENIA W ROKU PODATKOWYM WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SPÓŁKI JAWNEJ LUB SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
302. Nazwy spółek i okresy zawieszenia
Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 25 ust. 5b ustawy będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która w roku
podatkowym zawiesiła prowadzenie działalności gospodarczej.
M. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA
303. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku
304. Podpis osoby / osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika
305. Data wypełnienia zeznania  (dzień - miesiąc - rok)
306. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz.303
N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
307. Uwagi urzędu skarbowego
308. Identyfikator przyjmującego formularz
309. Podpis przyjmującego formularz
Część ta nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej. 	
Objaśnienia
  1) Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.
  2) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym, do którego jest adresowane zeznanie - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik
      urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
  3) Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowej oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.). 
  4) Korekta składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania; korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
  5) Art. 25 ust. 6b ustawy obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r.
  6) Podatnicy posiadający zakłady (oddziały), położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją
      siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę - art. 28
      ust. 1 i 2 ustawy oraz art. 10 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23). W przypadku zaznaczenia
      w poz. 35 kwadratu nr 1 należy podać liczbę załączników w poz. 35a. 
  7) Wykazuje się dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej niepodlegające opodatkowaniu na podstawie art. 24d ust. 1 ustawy, tj. według stawki 5% (dochody te zwiększają dochód
      bądź zmniejszają stratę) oraz kwotę doliczenia, o której mowa w art. 27 ust. 4a ustawy.  
  8) Podatnik wykazuje wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
      (Dz. U. z 2019 r. poz. 118, z późn. zm.) w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.  
  9) Podatnik rozlicza nieodliczoną wartość zobowiązania w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
10) Suma kwot z poz. 132 i 133 odpowiada kwocie z poz. 131.
11) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11-16 ustawy.
12) W wierszach ”Miesiące/Kwartały” liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkowego przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio
      kwartały roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym również u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy.
      Podatnicy rozliczający zaliczki miesięczne wypełniają odpowiednio pozycje w zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy rozliczający zaliczki kwartalne pozycje
      w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).
13) Podatek obliczony od dokonanego w danym miesiącu wydatku - wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął
      termin do wydatkowania dochodu.
Pouczenia
  W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz. 248, 256-261, 268-273, 280-285, 291-295, 297 i 298 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie
  stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w tym również na odsetki od kwot wykazanych w poz. 143-219, 221-225, 227-231 i 233-237, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 1 ustawy 
  z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
  Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej 
2. Nr dokumentu
3. Status
CIT-ST
INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za okres
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
6. Nr dokumentu
Podstawa prawna:
Art.10 ust.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach  jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203,poz.1966, z późn.zm.) i art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych  ( Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654, z późn. zm.).
Składający:
Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż  jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją  siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium RP zakład zagraniczny, zatrudniający osoby  na podstawie umowy o pracę - art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654, z późn. zm.) oraz art.10  ust.1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek  samorządu  terytorialnego (Dz.U.  Nr  203, poz.1966, z późn. zm.).
Termin składania:
W terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego. Każdorazowo, w terminie wpłaty zaliczki na podatek w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego, wpływających na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach  (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem.  Informacja roczna – łącznie z zeznaniem, zgodnie  z  art.27  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 późn. zm.).
Miejsce składania:
Urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, zwany dalej ”urzędem skarbowym”.
A. MIEJSCE  SKŁADANIA INFORMACJI
7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja
B. CEL I SPOSÓB SKŁADANIA INFORMACJI
8. Cel złożenia informacji  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. złożenie po raz pierwszy informacji za dany okres
 2. korekta informacji za dany okres 
9. Sposób składania  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. w terminie wpłaty zaliczki na podatek
2. z zeznaniem CIT-8 *)
Cel złożenia
Sposób składania: 1 - w terminie wpłaty zaliczki na podatek
C. DANE PODATNIKA
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
10. Nazwa pełna
11. Numer Identyfikacyjny REGON
C.2. ADRES SIEDZIBY
12. Kraj
13. Województwo
14. Powiat
15. Gmina
16. Ulica
17. Nr domu
18. Nr lokalu
19. Miejscowość
20. Kod pocztowy
21. Poczta
D. INFORMACJA O LICZBIE ZATRUDNIONYCH
Liczba zatrudnionych przez podatnika - ogółemNależy podać liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę według stanu na ostatni dzień miesiąca kończącego okres, za który składana jest informacja, lub na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.
22.
*) Również zeznania dla podatkowych grup kapitałowych
**) Wypełnić w przypadku posiadania numeru REGON lub NIP przez zakład (oddział)
E. LICZBA ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH)
Należy podać wszystkie zakłady (oddziały), w których pracownicy obowiązani są do świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę. W przypadku podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium
RP zakład zagraniczny, należy podać liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na terytorium RP.
Nazwa województwa
Nazwa powiatu
Nazwa gminy
Kod
Nazwa zakładu (oddziału)
REGON lub NIP
Liczba
zatrudnionych
gminy
zakładu (oddziału) 
**)
w zakładzie
(oddziale)
a
b
c
d
e
f
g
 REGON
 NIP
F. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
167. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie informacji
168. Informacja o załącznikach
169. Data wypełnienia informacji  (dzień - miesiąc - rok)
G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
170. Uwagi urzędu skarbowego
171. Identyfikator przyjmującego formularz
172. Podpis przyjmującego formularz
1. Numer Identyfikacji Podatkowej
CIT-ST/A
INFORMACJA O ZAKŁADACH (ODDZIAŁACH)
2.
Zał. nr 
Formularz może być składany tylko jako załącznik do formularza CIT-ST.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Nazwa pełna
4. Numer Identyfikacyjny REGON
B. WYKAZ ZAKŁADÓW (ODDZIAŁÓW)
1. Nazwa pełna
2. Nazwa skrócona
3. Identyfikator REGON *)
4. Numer Identyfikacji Podatkowej **)
5. Data rozpoczęcia działalności  (dzień - miesiąc - rok)
6. Kraj
7. Województwo
8.
Powiat
9. Gmina
10. Ulica
11. Nr domu
12. Nr lokalu
13. Miejscowość
14. Kod pocztowy
15. Poczta
*) Wypełniać w przypadku posiadania  numeru REGON przez zakład (oddział).
**) Wypełniać w przypadku posiadania  numeru NIP przez zakład (oddział).
1. Identyfikator podatkowy NIP składającego
2. Nr dokumentu
3. Status
SSE-R
ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
OSIĄGANYCH Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA
za rok podatkowy
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
Informacja składana jest na podstawie art.7 ust.3 i 4 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i  niektórych  ustaw  (Dz.U.  Nr  188,  poz.1840,  z  późn.  zm.),  zwanej  dalej  ”ustawą”,  jako  załącznik  do  deklaracji  o  wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego:
 - będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,
 - będących wspólnikami spółek osobowych, w tym spółek cywilnych
prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych
strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282), zwaną dalej ”ustawą o SSE”, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. i
zmienionego stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy.
Załącznik do deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
A. DANE SKŁADAJĄCEGO
*
 - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną
**
 - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
7. Składający informację jest podatnikiem podatku dochodowego od osób  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 2. prawnych
 1. fizycznych
8. Składana informacja dotyczy przedsiębiorcy będącego w dniu wejścia w życie ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
B. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
9. Kod strefy ekonomicznej, na terenie której podatnik prowadzi działalność gospodarczą
10. Numer zezwolenia
11. Data wydania zezwolenia  (dzień - miesiąc - rok)
12. Data rozpoczęcia działalności  (dzień - miesiąc - rok)
13. Data zmiany zezwolenia  (dzień - miesiąc - rok)
14. Podatnik prowadzi działalność w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art.5 ust.5 ustawy  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. tak
 2. nie
C. USTALENIE DOPUSZCZALNEJ WIELKOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ DLA      PRZEDSIĘBIORCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 2 USTAWY
Wartości podane w częściach C.1 i C.2 należy podać po zdyskontowaniu na dzień uzyskania zezwolenia.
C.1. WARTOŚĆ POMOCY UDZIELONEJ NA INWESTYCJE W RAMACH PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA WYDANEGO PRZED DNIEM 01.01.2001 R.
W okresie od 01.01.2001 r. do
końca roku poprzedzającego
rok podatkowy
W roku
podatkowym
W roku, w którym składana
jest informacja do dnia jej
złożenia
a
b
c
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
Zwolnienia i preferencje w podatku
dochodowym 
1
)
Ulgi w podatku od nieruchomości,
zgodnie z przepisami ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych
Inne  (podać jakie):
Łączna wartość pomocyDla kol.a - suma kwot z poz.15, 17 i 20. Dla kol.b - suma kwot z poz.16, 18 i 21. Dla kol.c - suma kwot z poz.19 i 22.
1
) Zgodnie z przepisami o pomocy publicznej dniem udzielenia pomocy w podatku dochodowym (bez wymogu wydania decyzji) jest dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Sporządzając informację np. za rok 2004, w roku 2005 w poz.15 należy wykazać pomoc wynikającą z zeznania podatkowego za rok 2001 i 2002,  a w poz.16 za rok 2003. 
21.
22.
23.
20.
17.
18.
15.
16.
19.
Cel złożenia
Sposób składania: 1 - w terminie wpłaty zaliczki na podatek
SSE-R - pozycja 14 musi być wypełniona
SSE-R - pozycja 8 musi być wypełniona
25.
24.
C.2. WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA POMOCĄ PUBLICZNĄ PONIESIONYCH OD DNIA UZYSKANIA ZEZWOLENIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2006 R.
L.p.
Rodzaj kosztu
Wielkość poniesionych kosztów
1
Należy podać wartość kosztów z wyłączeniem wymienionych w pkt 4.
Zakup albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub ich spłata określona w umowie leasingu lub innej umowie o podobnym charakterze, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu, pod warunkiem zaliczenia ich - zgodnie z odrębnymi przepisami - do składników majątku podatnika
26.
2
27.
Rozbudowa lub modernizacja istniejących środków trwałych, zaliczonych do wartości początkowej tych środków trwałych zgodnie z przepisami o podatku dochodowymNależy podać wartość kosztów z wyłączeniem wymienionych w pkt 4.
3
Wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z uzyskaniem patentów, licencji operacyjnych bądź opatentowanych licencji typu know-how.Należy podać wartość kosztów z wyłączeniem wymienionych w pkt 4.
Wytworzenie lub zakup wartości niematerialnych i prawnych
28.
4
Wkłady niepieniężne wniesione do przedsiębiorstwa przed dniem 01.05.2004 r., spełniające kryteria kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – zgodnie z odrębnymi przepisami
29.
Łączna wartość kosztów
Suma kwot z poz. od 26 do 29.
30.
C.3. INTENSYWNOŚĆ POMOCY
Osiągnięta intensywność pomocy  (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
wyliczona wg wzoru:
poz.30
31.
%
Maksymalna intensywność pomocy właściwa dla danego przedsiębiorcy, którego dotyczy informacja, określona w art.5 ust.2 i 8 ustawy  (w przypadku wspólników spółek osobowych, w tym spółek cywilnych maksymalną intensywność pomocy należy podać proporcjonalnie do udziałów w zyskach spółki).
32.
%
Maksymalna wartość pomocy  (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku)
wyliczona wg wzoru: poz.30 x poz.32 wyrażona w ułamku dziesiętnym.
33.
Wartość pomocy do wykorzystania
Kwota z poz.33 pomniejszona o sumę poz.23, 24 i 25, a następnie przeliczona na dzień, w którym upływa termin złożenia zeznania rocznego. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
34.
Jeżeli kwota z poz.34 jest równa 0, należy wpisać 0. Jeżeli kwota z poz.39 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.35. W przeciwnym przypadku należy określić dochód odpowiadający kwocie podatku wykazanego w poz.41, obliczonego w następujący sposób: 
- dla podatku CIT – kwota z poz.41 podzielona przez stawkę podatku obowiązującą w roku podatkowym, a następnie powiększona o wartość straty wykazanej w poz.36, jednak w wysokości nie większej niż kwota wykazana w poz.35,
- dla podatku PIT – dochód ustalany jest w takiej samej proporcji, w jakiej podatek wykazany w poz.41 mieści się w kwocie wykazanej w poz.38, powiększony o wartość straty wykazanej w poz.36, jednak w wysokości nie większej niż kwota wykazana w poz.35.
Kwota dochodu zwolnionego z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
D. ROZLICZENIE PODATKU STANOWIĄCEGO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
PRZESIĘBIORCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.2 USTAWY
zł,
gr
Dochód osiągnięty z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. w okresie, za który składana jest niniejsza informacja
35.
Równowartość strat poniesionych na tej działalności nieodliczonych w informacji SSE-R składanych za poprzednie lata podatkowe. Wartość wykazana w poz.36 nie może przekroczyć wartości wykazanej w poz.35. Należy wpisać kwotę strat nie wykazanych w formularzu SSE-R złożonym za rok poprzedni.
36.
Dochód osiągnięty w roku objętym informacją, z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. po odliczeniu straty, ustalony w celu określenia wielkości pomocy Od kwoty z poz.35 należy odjąć kwotę z poz.36. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
 (poz.23 + poz.24 + poz.25) x 100
zł,          gr
37.
Podatek od dochodu wykazanego w poz.37 wyliczony w celu ustalenia wielkości pomocy publicznej
38.
Dopuszczalna kwota udzielenia pomocy po uwzględnieniu rozliczenia podatku za dany rok podatkowy
Jeżeli kwota z poz.34 jest większa od kwoty z poz.38, należy podać różnicę kwot z poz.34 i 38, a wynik stanowi pomoc, jaką przedsiębiorca może uzyskać po uwzględnieniu rozliczenia podatku z poz.38. W przeciwnym wypadku wpisać 0.
39.
Kwota podatku przekraczająca dopuszczalną intensywność pomocy
Jeżeli kwota z poz.34 jest mniejsza od kwoty z poz.38, należy podać różnicę kwot z poz.38 i 34. W przeciwnym wypadku należy wpisać 0.
40.
Podatek od dochodu zwolnionego z tytułu prowadzenia działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
Jeżeli kwota z poz.34 jest większa lub równa kwocie wykazanej w poz.38, to należy wpisać kwotę z poz.38. W przeciwnym wypadku wpisać kwotę z poz.34.
41.
42.
zł,          gr
zł,          gr
E. OBLICZENIE PODATKU, KTÓRY PODLEGAŁBY ZAPŁACIE PRZY UWZGLĘDNIENIU ZWOLNIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART.12 USTAWY O SSE W BRZMIENIU OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU 31 GRUDNIA 2000 R.
E.1. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI W SSE WYMIENIONEJ W ZEZWOLENIU WYDANYM PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2001 R.
Dochód osiągnięty w roku podatkowym, w zakresie nieobjętym rozliczeniem pomocy publicznej (zwolnieniem), o którym mowa w części D. W przypadku małego lub średniego przedsiębiorcy należy wpisać kwotę dochodu osiągniętego z działalności w SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001, w okresie za który składana jest niniejsza informacja
W przypadku dużego przedsiębiorcy od kwoty z poz. 35 należy odjąć kwotę z poz. 42.
43.
Strata osiągnięta w roku podatkowym
44.
Podać procentowo
Podaje się jaka część dochodu byłaby zwolniona, jeżeli zwolnienie zostało określone procentowo. W przeciwnym wypadku wpisuje się 0.
45.
%
Wielkość zwolnienia dochodu, jaka przysługiwałaby podatnikowi na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.
Podać kwotowo
Podaje się pełną kwotę zwolnienia. Nie wypełnia się równocześnie poz.45.
46.
Dochód, jaki byłby zwolniony od podatku na podstawie przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.
Jeżeli liczba z poz.45 jest większa od 0, podaje się iloczyn liczby z poz.45 i kwoty z poz.43. Jeżeli kwota z poz.46 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.43, należy wpisać kwotę z poz.43. W przeciwnym wypadku należy wpisać kwotę z poz.46. Nie wypełnia się, jeżeli kwota wykazana w poz.43 jest równa 0.
47.
Dochód jaki nie podlegałby zwolnieniu od podatku
Od kwoty z poz.43 należy odjąć kwotę z poz.47.
48.
Strata nie przypisana do części źródła dochodu, zwolnionej od podatku
Wypełnia się, jeżeli kwota z poz.44 jest większa od 0, a podatnikowi przysługiwałoby zwolnienie od podatku części dochodu (poz.45). Kwota w tej pozycji odpowiada części straty z poz.44, proporcjonalnej do nie podlegającej zwolnieniu części dochodu (iloczyn kwoty z poz.44 i współczynnika o wartości 100% minus poz.45).
49.
E.2. INNE DOCHODY/STRATY
Dochody z działalności innej niż wymieniona w części E.1
50.
Straty z działalności innej niż wymieniona w części E.1
51.
E.3. OBLICZENIE PODATKU
Dochód
Od sumy kwot z poz.48 i 50 należy odjąć sumę kwot z poz.49 i 51. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
52.
Strata przed zmniejszeniami i zwiększeniami
Od sumy kwot z poz.49 i 51 należy odjąć sumę kwot z poz.48 i 50. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
53.
Ulgi od dochodu/przychodu
Odpowiednio do danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, do wysokości kwoty z poz.52.
54.
Kwota zwiększająca podstawę opodatkowania/zmniejszająca stratę
Odpowiednio do danych wykazanych w zeznaniu podatkowym.
55.
Podstawa opodatkowania  (podaje się w pełnych złotych)
Jeżeli kwota z poz.52 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.52 pomniejszoną o kwotę z poz.54 i powiększoną o kwotę z poz.55. Jeżeli kwota z poz.52 jest równa 0, a kwota z poz.53 jest mniejsza od kwoty z poz.55, od kwoty z poz.55 należy odjąć sumę kwot z poz.53 i 54. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
56.
Strata
Od sumy kwot z poz.53 i 54 należy odjąć sumę kwot z poz.52 i 55. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisać 0.
57.
Podatek obliczony od podstawy opodatkowania z poz.56  (po zaokrągleniu właściwym dla danego podatku)
58.
Odliczenia od podatku
Odpowiednio do danych wykazanych w zeznaniu podatkowym, do wysokości kwoty w poz.58.
59.
61. 
F. KWOTA PODATKU PODLEGAJĄCA PRZEKAZANIU NA RACHUNEK FUNDUSZU STREFOWEGO
Wartości wykazywane w części F należy podać według stanu na ostatni dzień roku podatkowego (po dokonaniu rocznego rozliczenia podatku należnego za rok podatkowy)
Kwota należnego i zapłaconego podatku dochodowego w terminie złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu, do której informacja stanowi załącznik
60.
Kwota podatku, która podlegałaby zapłacie przy uwzględnieniu zwolnień podatkowych wynikających z art.12  ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.
Należy podać różnicę kwot z poz.58 i 59.
Kwota podatku podlegająca zgromadzeniu na rachunku Funduszu Strefowego za rok podatkowy
Należy wpisać różnicę kwot z poz.60 i 61. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
62.
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
zł,          gr
G. WYKAZ UDZIAŁÓW PODATNIKA W SPÓŁKACH
Część G należy wypełnić w przypadku, gdy podatnik posiada udział przynajmniej w jednej osobowej spółce handlowej, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. W przypadku posiadania udziałów w większej liczbie osobowych spółek handlowych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r., niż wskazane w części G, nie wymienione w tej części udziały w spółkach, należy wykazać w załączniku SSE/A. Jednocześnie należy podać liczbę załączników SSE/A w poz. nr 73. Część G stosuje się odpowiednio do wspólników spółki cywilnej.
G.1. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (1)
63. Identyfikator podatkowy NIP spółki
64. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
%
65. Nazwa pełna
66. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
67. Adres siedziby spółki
G.2. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (2)
68. Identyfikator podatkowy NIP spółki
69. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
%
70. Nazwa pełna
71. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
72. Adres siedziby spółki
H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
W poniższych rubrykach należy podać liczbę dołączonych formularzy.
73. SSE/A
74. SSE-R/A
1. Identyfikator podatkowy NIP składającego
2. Nr dokumentu
3. Status
SSE/A
WYKAZ UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH
4. Nr załącznika 
*)
Załącznik do informacji SSE-R.
A. DANE SKŁADAJĄCEGO
*  - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną  **  - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną
5. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
B. UDZIAŁ W SPÓŁKACH NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (WSPÓŁWŁASNOŚĆ), DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE WYDANEGO ZEZWOLENIA
B.1. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (1)
6. Identyfikator podatkowy NIP spółki
7.  Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
%
8. Nazwa pełna
9. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
10.  Adres siedziby spółki
B.2. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (2)
11. Identyfikator podatkowy NIP spółki
12. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
%
13. Nazwa pełna
14. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
15. Adres siedziby spółki
B.3. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (3)
16. Identyfikator podatkowy NIP spółki
17. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
 %
18. Nazwa pełna
19. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
20. Adres siedziby spółki
*)
Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników SSE/A.
B.4. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (4)
21. Identyfikator podatkowy NIP spółki
22. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
 %
23. Nazwa pełna
24. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
25. Adres siedziby spółki
B.5. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (5)
26. Identyfikator podatkowy NIP spółki
27. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
 %
28. Nazwa pełna
29. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
30. Adres siedziby spółki
B.6. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (6)
31. Identyfikator podatkowy NIP spółki
32. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
 %
33. Nazwa pełna
34. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
35. Adres siedziby spółki
B.7. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (7)
36. Identyfikator podatkowy NIP spółki
37. Udział w %  (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)
 %
38. Nazwa pełna
39. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
40. Adres siedziby spółki
1. Identyfikator podatkowy NIP składającego
SSE-R/A
ROZLICZENIE ZDYSKONTOWANEJ WARTOŚCI UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ I KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO OBJĘCIA TĄ POMOCĄ
2. Nr załącznika 
*)
/
Załącznik do informacji SSE-R. Załącznik przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców, których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840,
z późn. zm.) – nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
3. Nazwa pełna
B. DANE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY PUBLICZNEJ
L.p.
Podstawa prawna
udzielenia pomocy
Dzień udzielenia pomocy
(dzień-miesiąc-rok)
Wartość udzielonej pomocy
zł,          gr
Zdyskontowana wartość pomocy na dzień uzyskania zezwolenia
zł,          gr
Rodzaj podatku lub inne wsparcie objęte pomocą
1
2
3
4
5
1
4.
5.
6.
7.
8.
2
9.
10.
11.
12.
13.
3
14.
15.
16.
17.
18.
4
19.
20.
21.
22.
23.
5
24.
25.
26.
27.
28.
6
29.
30.
31.
32.
33.
*) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników SSE-R/A.Objaśnienia:Kol.1 -  Podstawa prawna udzielenia pomocy  - w przypadku, gdy: -  pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać: tytuł aktu prawnego, datę aktu i ogólne określenie podmiotu aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym została opublikowana, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret), - pomoc została udzielona na podstawie aktu wykonawczego do ustawy, należy podać: oznaczenie, rodzaj aktu, oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym został opublikowany, oraz oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret), - pomoc została udzielona na podstawie decyzji lub uchwały, należy podać według kolejności: nazwę aktu, datę wydania i organ wydający ten akt, - pomoc została udzielona na podstawie umowy, należy podać: przedmiot umowy, datę jej zawarcia oraz strony umowy.
Kol.3 - Wartość udzielonej pomocy  -  należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji netto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów wydanym na  podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, na dzień udzielenia pomocy.
Kol.4 - Zdyskontowana  wartość  pomocy  na  dzień  uzyskania  zezwolenia  -  należy podać wartość pomocy określoną w kol. 3 po jej
zdyskontowaniu na dzień uzyskania zezwolenia, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów, wydanego na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 282).
Kol.5 -  Rodzaj podatku lub inne wsparcie, objęte pomocą - należy podać nazwę zobowiązania, w którym udzielona została pomoc publiczna.
Kol.2 -  Dzień udzielenia pomocy -  należy  podać  dzień  wydania  decyzji  albo  zawarcia  umowy,  na  podstawie  której  była  udzielona  pomoc,  a  jeżeli  udzielenie  pomocy  nastąpiło  na  podstawie  aktu normatywnego, bez wymogu i wydania decyzji albo zawarcia umowy:
   a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy z zastrzeżeniem lit.b),   b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego - w przypadku udzielenia pomocy w podatku dochodowym,   c) dzień faktycznego przysporzenia przedsiębiorcy korzyści finansowych - w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy.
C. ROZLICZENIE ZDYSKONTOWANEJ WARTOŚCI KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO
OBJĘCIA POMOCĄ, PONIESIONYCH OD DNIA UZYSKANIA ZEZWOLENIA
L.p.
Okres poniesienia kosztu
kwalifikującego się do objęcia
pomocą
Wartość kosztu
Zdyskontowana wartość kosztu na dzień uzyskania zezwolenia
Rodzaj
kosztu *
)
miesiąc
rok
zł,          gr
zł,          gr
1
2
3
4
5
1
34.
35.
36.
37.
38.
2
39.
40.
41.
42.
43.
3
44.
45.
46.
47.
48.
4
49.
50.
51.
52.
53.
5
54.
55.
56.
57.
58.
6
59.
60.
61.
62.
63.
7
64.
65.
66.
67.
68.
8
69.
70.
71.
72.
73.
9
74.
75.
76.
77.
78.
10
79.
80.
81.
82.
83.
11
84.
85.
86.
87.
88.
12
89.
90.
91.
92.
93.
13
94.
95.
96.
97.
98.
14
99.
100.
101.
102.
103.
15
104.
105.
106.
107.
108.
16
109.
110.
111.
112.
113.
17
114.
115.
116.
117.
118.
18
119.
120.
121.
122.
123.
19
124.
125.
126.
127.
128.
20
129.
130.
131.
132.
133.
21
134.
135.
136.
137.
138.
22
139.
140.
141.
142.
143.
23
144.
145.
146.
147.
148.
24
149.
150.
151.
152.
153.
25
154.
155.
156.
157.
158.
26
159.
160.
161.
162.
163.
*
)
 Wg klasyfikacji ujętej w części C.2 formularza SSE-R, podając odpowiednie lp.
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
 INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU 
ORAZ O DOCHODACH (PRZYCHODACH) WOLNYCH OD PODATKU          
za rok podatkowy
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
Załącznik do zeznania CIT-8.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6. Nazwa pełna
B.  DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU I ODLICZENIA OD DOCHODU          
B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE OD PODATKU
Dochody (przychody) wolne od podatku, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione
w art. 17 ust. 1 pkt 4d, 4g-4u, 5a, 26, 37, 42, 43, 45 i 46 ustawy
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osiągane poza RP, jeżeli umowa
międzynarodowa tak stanowi
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej
na cele statutowe
Dochody organizacji pożytku publicznego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy,
w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wolne od podatku na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy
Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, uzyskane z działalności gospodarczej
prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 34a uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu
Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r.
Dochody z tytułu sprzedaży całości, części nieruchomości lub udziału w nieruchomości wchodzącej w skład
gospodarstwa rolnego – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy
Dochody kościelnych osób prawnych oraz dochody spółek, których jedynymi udziałowcami są kościelne
osoby prawne – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4a i 4b ustawy
Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłącznie organizacje działające na podstawie
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy
Dochody z działalności pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy
Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy
zł,      gr
Dochody (przychody)
z  innych źródeł
przychodów
Dochody (przychody)
z zysków
kapitałowych
zł,      gr
Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej
uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44
ustawy – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów
Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy
Kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych - wolne od podatku na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy
Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy
Dopłaty bezpośrednie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy
Umorzone należności i wierzytelności przypadające agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej –
wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36a ustawy
Dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb
gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych,
organizacji pracodawców, partii politycznych, europejskich partii politycznych, europejskich fundacji
politycznych oraz dochody kół gospodyń wiejskich – wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 i 39a
ustawy
Składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy
1)          
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu – wolne od
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy
Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomocowy - wolne od podatku na podstawie
art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy
Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem wymienionych 
w poz. 7–54
Dochody wolne od podatku w zakresie określonym ustawą wymienioną w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
Dochody spółek zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi - wolne od podatku na podstawie
przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 482)
Dochody wolne od podatku na podstawie
ustawy z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych
i przepisów wykonawczych do tej ustawy
w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem
1 stycznia 2001 r., osiągnięte przez
podatników, którzy:
nie wystąpili o zmianę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia
2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z późn. zm.)
korzystają ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia
i jednocześnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej
wielkości pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej
w poz. 63 i 64)
Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy
Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione)
od podatku, w tym na podstawie odrębnych ustaw
Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art. 14 ustawy
z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
(Dz. U. poz. 1767, z późn. zm.)
Razem dochody (przychody) wolne od podatku
W poz. 74 należy wpisać sumę kwot z poz. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45,
47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69 i 72. W poz. 75 należy wpisać sumę kwot z poz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 i 73.
Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 92 lub 93 CIT-8.
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy
Dochody zarządzającego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 59 ustawy
1)          
1)          
1)          
Dochody (przychody) z tytułu płatności w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich -
wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy - otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego
B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH
pozycjach oraz łączna suma odpowiednio strat z poz. 96 i 117 lub 96 i 138 nie może przekraczać kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91
CIT-8 pomniejszonej o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O.
Rok poniesienia straty
Poniesiona strata
Strata odliczona w latach
ubiegłych
Strata do odliczenia
w roku bieżącym
Straty z lat ubiegłych podlegające
odliczeniu
 Suma kwot z poz. 79, 83, 87, 91 i 95
Suma strat do odliczenia w poszczególnych
B.2.1. STRATY Z LAT UBIEGŁYCH obniżające dochody według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r.
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
2)          
zł,        gr
B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH
Rok poniesienia straty
Poniesiona strata
Strata odliczona w latach
ubiegłych
Strata do odliczenia
w roku bieżącym
Straty z lat ubiegłych podlegające
odliczeniu
 Suma kwot z poz. 100, 104, 108, 112 i 116
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
B.2.3. STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH
Rok poniesienia straty
Poniesiona strata
Strata odliczona w latach
ubiegłych
Strata do odliczenia
w roku bieżącym
Straty z lat ubiegłych podlegające
odliczeniu
 Suma kwot z poz. 121, 125, 129, 133 i 137
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 90 lub 91    CIT-8 pomniejszoną o sumę kwot odpowiednio z poz. 74, 96 i 117 lub 75, 96 i 138 CIT-8/O. Kwota pomniejszenia z poz. 96 CIT-8/O nie może przekraczać tej kwoty.
zł,        gr
Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio  w poz. 90 lub91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O.
Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio
w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.
Dochody
(przychody)
z zysków
kapitałowych
Dochody 
(przychody)
z  innych źródeł
przychodów
Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw
Ogółem odliczenia darowizn
W poz. 147 należy wpisać sumę kwot z poz. 139, 141, 143 i 145. W poz. 148 należy wpisać sumę kwot z poz. 140, 142,
144 i 146. Suma kwot z poz. 139, 141 i 143 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 90 CIT-8,
pomniejszonego o kwotę z poz. 74 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 140, 142 i 144 nie może przekroczyć 10 % dochodu,
wykazanego w poz. 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 75 CIT-8/O.         .
Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy
W bankach - 20% kwoty kredytów (pożyczek) umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie
odrębnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytów (pożyczek) i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.
Inne odliczenia
niż wymienione odpowiednio
w poz. 139, 141, 143, 145 i 149 
lub 140, 142, 144, 146 i 150          
Razem inne odliczenia od dochodu 
W poz. 154 należy wpisać sumę kwot z poz. 147, 149 i 152. 
W poz. 155 należy wpisać sumę kwot z poz. 148, 150 i 153.          
zł,        gr
Odliczenia darowizn na cele kształcenia zawodowego  - art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy 
Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio
w poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O.          
B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU
Razem odliczenia od dochodu
W poz. 156 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 117 i 154. W poz. 157 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 138 i 155. 
Odliczona w poz. 156 i 157 kwota, o której mowa w poz. 96, nie może przekroczyć tej kwoty. 
zł,        gr
zł,        gr
C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty odpowiednio z poz. 90 lub 91 CIT-8 pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 74 i 156 oraz 75 i 157 CIT-8/O.
zł,        gr
Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy
Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia
1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminach zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U.  poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy 
Razem odliczenia od dochoduW poz. 162 należy wpisać sumę kwot z poz. 158 i 160. W poz. 163 należy wpisać sumę kwot z poz. 159 i 161. 
Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 104 lub 105 CIT-8. 
zł,        gr
D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
Wydatki na nabycie nowej technologii lub inne odliczenia niewykazane w innych pozycjach zeznania
 
Kwotę tę należy wpisać w poz. 110 CIT-8.          
Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 108 CIT-8.
zł,        gr
Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r.
o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.)
Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych
Obniżki z innych tytułów
Ogółem zwolnienia, zaniechania, obniżki i odliczenia od podatku
Suma kwot z poz. 165, 166, 168, 171, 174 i 175. Kwotę tę należy wpisać w poz. 139 CIT-8. 	
Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy
Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy
Inne odliczenia od podatku
E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNIŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 138 CIT-8.
zł,        gr
F. DANE INFORMACYJNE
F.1. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z TYTUŁU
    UDZIAŁU W ZYSKACH OSÓB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ PŁATNIKA
    PODATKU (ART. 22 USTAWY)
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu
CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy
Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy,
w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach
inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniu
w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5.
Dochody (przychody), o których mowa w art.7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 177
i 178, a podlegające opodatkowaniu
Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż
wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego” (podaje się po zaokrągleniu do pełnych
złotych)
Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż
wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU  ZGODNIE Z ART. 17 UST. 1 USTAWY, PRZEZNACZONYCH, A NIEWYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE LUB INNE CELE OKREŚLONE W TYM PRZEPISIE
Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także
dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw
regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 1995 r. poz. 25),
i niewydatkowanych do końca roku podatkowego - art. 25 ust. 4 i 4a ustawy
F.3. DANE O WYPŁATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM
    NIEMAJĄCYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM OD NICH PODATKU
Wypłaty, o których mowa w art. 21 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Podatek potrącony od wypłat z poz. 183 - art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł
zł
zł
zł
 
 Objaśnienia
 
1)     Nie wykazuje się dochodów zwolnionych, które podatnik odliczył w CIT/IP. 
2)     Nie wykazuje się strat, o których mowa w art. 24d ust. 10 ustawy.
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD PODSTAWY OPODATKOWANIA
KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH
NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ
za rok podatkowy
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
Załącznik do zeznań: CIT-8, CIT-8AB. Wypełniają podatnicy korzystający z odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów 
uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową , zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi", na zasadach
określonych w art. 18d ustawy oraz podatnicy, którym przysługuje kwota do zwrotu na podstawie art. 18da ustawy.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA I INNE INFORMACJE O PODATNIKU
7. Nazwa pełna
8. Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1402) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
1 / 1
6. Łączna liczba składanych załączników
Podatnik w roku podatkowym posiadał status 
centrum badawczo-rozwojowego w okresie  
(wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8) 
11.  Podatnik był w roku podatkowym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów (wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8): 
CIT-BR - pozycja 11 nie została wypełniona
Podatnik był w roku podatkowym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych. Wybór: 1 - tak,  2 - nie
1)
CIT-BR - Pozycja 8 nie została wypełniona
Podatnik posiadał w roku podatkowym status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141). Wybór: 1 - tak,  2 - nie
9. Od  (dzień - miesiąc - rok)
10. Do  (dzień - miesiąc - rok)
B. ODLICZENIE OD PODSTAWY OPODATKOWANIA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ 
     OBLICZENIE KWOTY PRZYSŁUGUJĄCEJ PODATNIKOWI, O KTÓREJ MOWA W ART. 18DA 
     USTAWY 
Koszty kwalifikowane dotyczące należności i składek, o których mowa w art. 18d ust. 2 
pkt 1 i 1a ustawy 
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia materiałów i surowców, o których mowa w art. 18d
ust. 2 pkt 2 ustawy 
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia niebędącego  środkami trwałymi sprzętu 
specjalistycznego, o którym mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2a ustawy 
Koszty kwalifikowane dotyczące odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej, 
o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy
Koszty kwalifikowane dotyczące nabycia usługi wykorzystania aparatury naukowo- 
-badawczej, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 4a ustawy
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 18d ust. 3 
ustawy
Koszty kwalifikowane dotyczące m.in.  ekspertyz, opinii, usług doradczych, o których mowa        
w art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy 
Koszty kwalifikowane dotyczące uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 5 
ustawy
Koszty kwalifikowane dotyczące odpisów amortyzacyjnych od kosztów prac rozwojowych,            
o których mowa w art. 18d ust. 2a ustawy
Razem koszty kwalifikowane 
W poz. 30 należy wpisać sumę kwot z poz. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i 28. 
W poz. 31 należy wpisać sumę kwot z poz. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29.
Nieposiadającego statusu
centrum
badawczo-rozwojowego
Posiadającego statusu
centrum
badawczo-rozwojowego
B.1.  KOSZTY KWALIFIKOWANE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18D UST. 2-3 USTAWY 
 
Koszty kwalifikowane przypadające na podatnika
2)
zł,               gr
zł,               gr
B.2. DODATKOWE ODLICZENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI, POSIADAJĄCEMU STATUS 
       CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18D UST. 3A 
       USTAWY, LUB PODATNIKOWI, KTÓRY JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI NIEBĘDĄCEJ OSOBĄ 
       PRAWNĄ, POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO
zł,               gr
Dodatkowe odliczenia na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 2 ustawy
 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% sumy kosztów z poz. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 i 29.
(wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8 lub wypełnili część D)
B.3. ŁĄCZNE ODLICZENIA, NA PODSTAWIE ART. 18D UST. 7 USTAWY
Dodatkowe odliczenia na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1 ustawy
 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty wykazanej w poz. 31.
Dodatkowe koszty kwalifikowane w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków
i lokali na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 1 ustawy 
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 150%   poniesionych kosztów, o których mowa w art. 18d
ust. 3a pkt 1 ustawy.
Dodatkowe koszty kwalifikowane w zakresie odpisów amortyzacyjnych od budowli, budynków i lokali na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 1 ustawy 
Dodatkowe koszty kwalifikowane dot. m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług  
równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej  
i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki
naukowe na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 150%   poniesionych kosztów, o których mowa w art. 18d
ust. 3a pkt 1 ustawy.
Dodatkowe koszty kwalifikowane dot. m.in. ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek, uzyskanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe na podstawie art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy
Razem dodatkowe odliczenia 
 
Suma kwot z poz. 32-35.
3)
4)
5)
4)
Łączne odliczenia na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 1 i 2 ustawy 
 
Suma kwot z poz. 31 i 36.
zł,               gr
Łączne odliczenia na podstawie art. 18d ust. 7 pkt 3 ustawy 
 
Kwota z poz. 30.
Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach podlegające odliczeniu w roku
podatkowym na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy
(obejmuje rodzaje kosztów wykazane w poz. 12-29).
Koszty kwalifikowane nieodliczone w poprzednich latach podlegające odliczeniu w roku
podatkowym na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy 
(obejmuje rodzaje kosztów wykazane w poz. 32-35). 
Razem łączne odliczenia
 
Suma kwot z poz. 37-40.
Koszty kwalifikowane do odliczenia w roku podatkowym
 
Kwota odliczenia (poz. 41) nie może przekroczyć kwoty z poz. 111 w CIT-8, poz. 154 w CIT-8AB.
Kwota, o której mowa w art. 18d ust. 5a ustawy   zwiększająca podstawę opodatkowania / 
zmniejszająca stratę
Kwota przysługująca podatnikowi na podstawie art. 18da ust. 1-2 ustawy
Kwota podlegająca zwrotowi do urzędu skarbowego na podstawie art. 18da ust. 5a ustawy
Koszty kwalifikowane pozostające do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d
ust. 8 ustawy  
(obejmuje rodzaje kosztów wykazane w poz. 12-29).
Koszty kwalifikowane pozostające do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d
ust. 8 ustawy 
(obejmuje rodzaje kosztów wykazane w poz. 32-35). 
6)
7)
C. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, W RAMACH KTÓRYCH  
    SĄ PONOSZONE KOSZTY KWALIFIKOWANE PRZYSŁUGUJĄCE PODATNIKOWI, 
    POSIADAJĄCEMU STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO, O KTÓRYM MOWA  
    W ART. 18D UST. 3A USTAWY
C.1. ODLICZENIA WEDŁUG PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH LUB
    PONIESIONYCH WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18D UST. 2 PKT 5 USTAWY
Odliczenia z tytułu prac rozwojowych
Odliczenia z tytułu badań naukowych prowadzonych na:
Badania podstawowe
Badania aplikacyjne
Odliczenia z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
zł,               gr
(wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8)
(kwota odliczeń wykazanych w poz. 48-51 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 36 i 40 pomniejszonej o kwotę z poz. 47)
8)
D. DANE SPÓŁKI NIEBĘDĄCEJ OSOBĄ PRAWNĄ (POSIADAJĄCEJ STATUS CENTRUM
   BADAWCZO-ROZWOJOWEGO), KTÓREJ PODATNIK JEST WSPÓLNIKIEM  ORAZ
   ODLICZENIA WEDŁUG PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH, PRAC ROZWOJOWYCH
   LUB PONIESIONYCH WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 18D UST. 2 PKT 5 USTAWY
D.1. DANE SPÓŁKI
52. Nazwa pełna
D.2. ODLICZENIA WEDŁUG PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH,
        PRAC ROZWOJOWYCH LUB PONIESIONYCH WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
        W ART. 18D UST. 2 PKT 5 USTAWY
(kwota odliczeń wykazanych w poz. 55-58 nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 36
i 40 pomniejszonej o kwotę z poz. 47)
53. Identyfikator podatkowy NIP
54. Spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu odrębnych przepisów  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 
CIT-BR - pozycja 54 nie została wypełniona
Odliczenia z tytułu prac rozwojowych
Odliczenia z tytułu badań naukowych prowadzonych na:
Badania podstawowe
Badania aplikacyjne
Odliczenia z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego
na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
10)
zł,               gr
9)
8)
E. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ, W RAMACH KTÓRYCH
       SĄ PONOSZONE KOSZTY KWALIFIKOWANE
E.1. RODZAJE PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH
CIT-BR - pozycja 59 nie została wypełniona
CIT-BR - pozycja 60 nie została wypełniona
59. Badania naukowe (zaznaczyć właściwy kwadrat):
60. Prace rozwojowe (zaznaczyć właściwy kwadrat):
(wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 2 poz. 8
61. Rodzaj badań naukowych (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe kwadraty):
8)
oraz kwadrat nr 1 w poz. 59.)
Wypełniają podatnicy, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 poz. 61.
11)
F. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ
62. Nazwa pełna
63. Kraj
64. Województwo
65. Powiat
66. Gmina
67. Ulica
68. Nr domu
69. Nr lokalu
70. Miejscowość
71. Kod pocztowy
1)
2)
Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie wszystkich składanych przez podatnika załączników CIT/BR.
W przypadku gdy uzyskanie lub utrata statusu centrum badawczo-rozwojowego nastąpiła w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy zeznanie, należy wskazać
koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu w podziale na koszty poniesione w okresie posiadania statusu centrum badawczo–rozwojowego oraz w pozostałym
okresie.
Objaśnienia 
3)
4)
5)
6)
7)
9)
10)
11)
W związku z art. 18d ust. 3g pkt 1 ustawy, w przypadku podatników, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8 i kwadrat nr 2 w poz. 11, w odniesieniu do kosztów
wpisanych w poz. 48 kwota odliczenia nie może przekroczyć 131% poniesionych kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 3a pkt 1 ustawy. Konieczność obniżenia
kwoty odliczenia do 131% poniesionych kosztów dotyczy tylko podatników rozliczających się według stawki podatkowej 19%.
Wysokość dodatkowych kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ust. 3a ustawy, przysługujących podatnikowi posiadającemu status centrum badawczo-
rozwojowego, nie może przekroczyć 10% przychodów (osiągniętych w roku podatkowym).
W związku z art. 18d ust. 3g pkt 1 ustawy, w przypadku podatników, którzy zaznaczyli kwadrat nr 1 w poz. 8 i kwadrat nr 2 w poz. 11, w odniesieniu do kosztów
wpisanych w poz. 48 kwota odliczenia nie może przekroczyć 131% poniesionych kosztów, o których mowa w art. 18d ust. 3a pkt 2 ustawy. Konieczność obniżenia
kwoty odliczenia do 131% poniesionych kosztów dotyczy tylko podatników rozliczających się według stawki podatkowej 19%.
Jeżeli koszty kwalifikowane zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, podatnik
jest obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń,
które zostały mu zwrócone, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.
Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykazanej w zeznaniu kwoty przysługującej mu na podstawie art. 18da ust. 1 lub 2 ustawy, jeżeli przed upływem trzech lat
podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył to zeznanie, zostanie postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Podatnik jest obowiązany w
zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ustawy, składanym za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności, do zwiększenia podatku o kwotę zwrotu, a w razie
wystąpienia nadpłaty - do jej zmniejszenia o tę kwotę.
Wypełnia podatnik, który jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną posiadającej status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa w art. 18d ust. 3a
ustawy, która w roku podatkowym poniosła koszty kwalifikowane odliczane w roku podatkowym przez podatnika.
W przypadku wykazania kwot w poz. 48-51 oraz poz. 55-58, ogólna kwota odliczeń nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 36 i 40 pomniejszonej o kwotę z poz. 47.
Jednostka naukowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), w brzmieniu obowiązującym do dnia
30 września 2018 r., z którą podatnik zawarł umowę lub porozumienie, na podstawie której (-ego) są prowadzone badania podstawowe. W przypadku gdy część F
jest niewystarczająca do podania danych o wszystkich jednostkach naukowych, z którymi podatnik zawarł umowę lub porozumienie, należy wypełnić kolejny(e)
załącznik(i) CIT/BR, podając w nim(nich) tylko identyfikator podatkowy NIP podatnika oraz brakujące dane w części F. Przez jednostkę naukową rozumie się również
podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2020 r. poz. 85).
Należy wypełnić również w przypadku prowadzonych badań stosowanych lub badań przemysłowych, które funkcjonowały do dnia 30 września 2018 r.
8)
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH
w roku podatkowym
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
6. Nr formularza
Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865,
z późn. zm.), zwanej dalej “ustawą”.
Składający:
Podatnicy, o których mowa w art.18 ust.1f pkt 1 ustawy, lub podatnicy składający zeznanie, o którym mowa w art.27
ust.1 ustawy, dla których informacja ta stanowi załącznik do zeznania.
Termin składania:
Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art.27 ust.1 ustawy).
Miejsce składania:
Urząd skarbowy.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI
7. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja
8. Informacja  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. dotyczy podatnika nieskładającego zeznania
2. stanowi załącznik do zeznania
9. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie informacji
2. korekta informacji
3)
/
2)
1)
B. INFORMACJE O PODATNIKU 
Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz, część B wypełnia na każdym formularzu.
B.1. OKREŚLENIE RODZAJU PODATNIKA
10. Rodzaj podatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. wyłącznie otrzymujący darowiznę  
2. wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia   
3. otrzymujący oraz przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia
B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE
11. Nazwa pełna
B.3. ADRES SIEDZIBY
12. Kraj
13. Województwo
14. Powiat
15. Gmina
16. Ulica
17. Nr domu
18. Nr lokalu
19. Miejscowość
20. Kod pocztowy
C. INFORMACJA O OTRZYMANYCH DAROWIZNACH
4)
Poz. 22, 23, 24 oraz części C.1, C.2, C.3 należy wypełniać tylko wówczas, gdy jednorazowa kwota darowizny przekroczy 15 000 zł lub jeżeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyńcy przekroczy 35 000 zł.
zł,             gr
Kwota ogółem otrzymanych darowizn 5)
21.
od osoby prawnej (1)
22.
od osoby prawnej (2)
23.
w tym
od osoby prawnej (3)
24.
C.1. DANE DARCZYŃCY (1)
Należy wpisać dane osoby prawnej, od której podatnik otrzymał darowiznę wykazaną w poz.22.
C.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
25. Nazwa pełna
CIT/D - pozycja 10 nie została wypełniona
C.1.2. ADRES SIEDZIBY
26. Kraj
27. Województwo
28. Powiat
29. Gmina
30. Ulica
31. Nr domu
32. Nr lokalu
33. Miejscowość
C.2. DANE DARCZYŃCY (2)
Należy wpisać dane osoby prawnej, od której podatnik otrzymał darowiznę wykazaną w poz.23.
C.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
35. Nazwa pełna
C.2.2. ADRES SIEDZIBY
36. Kraj
37. Województwo
38. Powiat
39. Gmina
40. Ulica
41. Nr domu
42. Nr lokalu
43. Miejscowość
C.3. DANE DARCZYŃCY (3)
Należy wpisać dane osoby prawnej, od której podatnik otrzymał darowiznę wykazaną w poz.24.
C.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
45. Nazwa pełna
C.3.2. ADRES SIEDZIBY
46. Kraj
47. Województwo
48. Powiat
49. Gmina
50. Ulica
51. Nr domu
52. Nr lokalu
53. Miejscowość
C.4. CELE, NA KTÓRE PRZEZNACZONE ZOSTAŁY OTRZYMANE DAROWIZNY
5)
Cele zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), i cele kultu religijnego, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy,
oraz cele wynikające z odrębnych ustaw.
Należy zaznaczyć właściwe kwadraty.
55. Działalność charytatywna
56. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
57. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
58. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
59. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
60. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
61. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
62. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
63. Ochrona i promocja zdrowia
64. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
65. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
66. Ratownictwo i ochrona ludności
67. Cele kultu religijnego
68. Działalność charytatywno-opiekuńcza
69. Pozostałe cele
34. Kod pocztowy
44. Kod pocztowy
54. Kod pocztowy
C.5. INFORMACJA O PUBLIKACJI DANYCH
D. INFORMACJA PODATNIKA (DARCZYŃCY) KORZYSTAJĄCEGO Z ODLICZENIA
O PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH
6)
D.1. INFORMACJA O OBDAROWANYM (1)
Kwota przekazanej darowizny
71.
Kwota odliczonej darowizny
72.
73. Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji
D.1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OBDAROWANEGO
Należy wpisać dane podmiotu, któremu przekazano darowiznę wykazaną w poz.71.
74. Kod kraju
75. Nazwa pełna
D.1.2. ADRES SIEDZIBY
76. Kraj
77. Województwo
78. Powiat
79. Gmina
80. Ulica
81. Nr domu
82. Nr lokalu
83. Miejscowość
D.2. INFORMACJA O OBDAROWANYM (2)
Kwota przekazanej darowizny
85.
Kwota odliczonej darowizny
86.
D.2.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OBDAROWANEGO
Należy wpisać dane podmiotu, któremu przekazano darowiznę wykazaną w poz.85.
88. Kod kraju
89. Nazwa pełna
D.2.2. ADRES SIEDZIBY
90. Kraj
91. Województwo
92. Powiat
93. Gmina
94. Ulica
95. Nr domu
96. Nr lokalu
97. Miejscowość
D.3. INFORMACJA O OBDAROWANYM (3)
Kwota przekazanej darowizny
99.
Kwota odliczonej darowizny
100.
D.3.1. DANE IDENTYFIKACYJNE OBDAROWANEGO
Należy wpisać dane podmiotu, któremu przekazano darowiznę wykazaną w poz.99.
102. Kod kraju
103. Nazwa pełna
D.3.2. ADRES SIEDZIBY
104. Kraj
105. Województwo
106. Powiat
107. Gmina
108. Ulica
109. Nr domu
110. Nr lokalu
111. Miejscowość
87. Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji
101. Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę, służący dla celów podatkowych identyfikacji
84. Kod pocztowy
98. Kod pocztowy
112. Kod pocztowy
E. OSOBY REPREZENTUJĄCE PODATNIKA
113. Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych za podanie wymaganych danych
114. Data wypełnienia formularza  (dzień - miesiąc - rok)
115. Podpis i pieczątka osoby/osób reprezentujących podatnika
F. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
116. Uwagi urzędu skarbowego
117. Identyfikator przyjmującego formularz
118. Podpis przyjmującego formularz
Objaśnienia
1) Należy podać kolejny numer formularza (załącznika) w ogólnej liczbie wszystkich składanych przez podatnika formularzy (załączników) CIT-D.
2) Ilekroć w informacji jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do którego adresowana jest informacja - oznacza to urząd
   skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
3) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
4) W przypadku gdy występują więcej niż 3 osoby prawne będące darczyńcami, informacje należy złożyć na dodatkowym formularzu CIT-D.
5) Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz CIT-D, poz. 21 i część C.4 wypełnia na pierwszym formularzu.
6) W przypadku przekazania więcej niż 3 darowizn informacje należy złożyć na dodatkowym formularzu CIT-D.
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie
karnym skarbowym.
Sekcja ta nie jest wypełniana w przypadku otrzymania przez urząd skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej.
1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O ŚRODKACH TRWAŁYCH ORAZ PODSTAWIE OPODATKOWANIA
SKŁADANA PRZEZ PODATNIKA OBOWIĄZANEGO DO ZAPŁATY PODATKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 24B USTAWY
za rok podatkowy
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
7. Nazwa pełna
1
6. Łączna liczba składanych załączników
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. 
B. DANE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1)
B.   . OKREŚLENIE ŚRODKA TRWAŁEGO / ŚRODKÓW TRWAŁYCH (   ) 
C. PODSTAWA OPODATKOWANIA
6
5
4
3
2
1
Podstawa
opodatkowania
Miesiące
12
11
10
9
8
7
Podstawa
opodatkowania
Miesiące
18
17
16
15
14
13
Podstawa
opodatkowania
Miesiące
23
22
21
20
19
Podstawa
opodatkowania
Miesiące
W sytuacji, gdy podatnik uzyskuje przychody z więcej niż jednego środka trwałego o tym samym symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych,
może je wykazać w jednym wierszu.
1)
Objaśnienia
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU
za rok podatkowy
6. Łączna liczba składanych
załączników
1)
2)
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu
przepisów o pomocy publicznej. 
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ
B. DANE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ LUB DECYZJI O WSPARCIU POSIADANYCH 
PRZEZ PODATNIKA
3)
4)
Wartość 
Pomoc udzielona na podstawie ustawy w ramach zezwolenia lub decyzji 
o wsparciu z poz. 8 
Maksymalna wartość pomocy publicznej
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną narastająco
Zdyskontowana wartość pomocy
publicznej lub kosztów kwalifikowanych na
dzień uzyskania zezwolenia lub decyzji o
wsparciu
zł,          gr
zł,          gr
Inne wsparcie objęte pomocą
 (od dnia uzyskania zezwolenia 
lub decyzji o wsparciu do ostatniego dnia roku, którego dotyczy zeznanie). Należy wykazać informacje dotyczące podatnika posiadającego zezwolenie lub decyzje o wsparciu.
8)
7)
6)
5)
C.
wskazać zezwolenia, w ramach których podatnik korzysta z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w roku podatkowym, za który
jest składane zeznanie. W poz. 22 i 23 podatnik wskazuje sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej
w zezwoleniach.
 USTALENIE WIELKOŚCI DOCHODU PODLEGAJĄCEGO ZWOLNIENIU Z PODATKU
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE POSIADANYCH ZEZWOLEŃ
(W poz. 19 i poz. 20 należy
9)
Przychody z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach          
Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach          
Od kwoty z poz. 22 należy odjąć kwotę z poz. 23.
Strata z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach          
Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 22.
Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach          
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej          
PL
21. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
      Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
D.
W poz. 27, 28 i 29 należy wskazać decyzje o wsparciu, w ramach których podatnik korzysta z pomocy publicznej w formie zwolnienia
podatkowego w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie. W poz. 30 i 31 podatnik wskazuje sumę przychodów i kosztów uzyskania
przychodów w związku z realizacją nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu.
 USTALENIE WIELKOŚCI DOCHODU PODLEGAJĄCEGO ZWOLNIENIU Z PODATKU
Z REALIZACJI NOWEJ INWESTYCJI OKREŚLONEJ W DECYZJACH O WSPARCIU
9)
Przychody z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
Dochód z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu          
Od kwoty z poz. 30 należy odjąć kwotę z poz. 31.
Strata z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu          
Od kwoty z poz. 31 należy odjąć kwotę z poz. 30.
Koszty uzyskania przychodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
PL
29. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
      Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
Razem dochód podlegający zwolnieniu z podatku
 
Należy wykazać sumę wszystkich kwot z poz. 24 i 32 pomniejszoną o sumę wszystkich kwot z poz. 25 i 33.
Jeżeli różnica jest mniejsza od 0 należy wpisać 0.
zł,        gr
E. DANE DOTYCZĄCE COFNIĘTEGO ZEZWOLENIA LUB UCHYLONEJ DECYZJI
     O WSPARCIU
Podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w
cofniętym zezwoleniu lub uchylonej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik korzystał ze
zwolnienia wyłącznie w ramach jednego zwolnienia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji o
wsparciu zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 1 ustawy
Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna określona w cofniętym zezwoleniu albo
uchylonej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia w ramach więcej niż
jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu
10)
Podatek zapłacony w związku z cofnięciem zezwolenia lub uchyleniem decyzji
o wsparciu, uiszczony w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
Razem podatek podlegający doliczeniu do podatku zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy
 
Należy wskazać kwotę z poz. 38 i 39     .
11)
zł,        gr
F. WIELKOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, ROZLICZANYCH W RAMACH ULGI B+R 
Koszty kwalifikowane odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R
12)
(wypełniają podatnicy, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych lub decyzje
o wsparciu) 
zł,        gr
1)
Objaśnienia
Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
- osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji;
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej;
- spółki komandytowo-akcyjne;
- spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane
  jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2)
Należy podać kolejny numer załącznika CIT/8S w ogólnej liczbie składanych załączników.
3)
Należy wskazać wszystkie zezwolenia lub decyzje o wsparciu, na podstawie których przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną.
4)
Przez datę rozpoczęcia działalności należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do
zamówień urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac – art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznych w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.
Koszty kwalifikowane to koszty, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.”, w zakresie
działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu, albo koszty kwalifikowane, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.
w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych
stref ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 121), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.”, w zakresie działalności prowadzonej na
podstawie zezwolenia.
7)
Należy wykazać faktycznie uzyskaną pomoc publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 7.
8)
12)
9)
10)
11)
Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S, część C i D wypełnia tylko w załączniku nr 1 wskazanym w poz. 6. W poz. 22 i 23 oraz 30 i 31 podatnik
wskazuje sumę uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie.
Należy wskazać wsparcie uzyskane na inwestycję, na którą wydane jest zezwolenie lub decyzja o wsparciu.
Należy wykazać dane, które zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) nie uległy
przedawnieniu.
Podatnik uzyskujący przychody, któremu w roku podatkowym cofnięto więcej niż jedno zezwolenie lub uchylono więcej niż jedną decyzję o wsparciu, składa kolejny
załącznik CIT/8S.
Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na
działalność badawczo–rozwojową (koszty kwalifikowane), na podstawie art. 18d ustawy. Wypełnia podatnik, który prowadzi działalność jako przedsiębiorca wskazany
w poz. 7 i ponosi koszty na działalność B+R w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w ramach
decyzji o wsparciu.
Zdyskontowaną pomoc publiczną ustala się zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w przypadku przedsiębiorców
prowadzących inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu lub na podstawie § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w przypadku
przedsiębiorców prowadzących inwestycję na podstawie zezwolenia.
6)
Należy wykazać faktycznie poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 7.
5)
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA TERENIE
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ LUB NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU
za rok podatkowy
2)
6. Łączna liczba składanych
załączników
1)
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną,
w rozumieniu ustawy, które są beneficjentami pomocy. Formularz stosuje się również do wspólników spółek cywilnych.
A.  DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM PRZEDSIĘBIORCY          
B. DANE DOTYCZĄCE POSIADANYCH ZEZWOLEŃ LUB DECYZJI O WSPARCIU
3)
4)
%
Wartość 
Pomoc udzielona na podstawie ustawy w ramach zezwolenia lub decyzji 
o wsparciu z poz. 8 
Maksymalna wartość pomocy publicznej
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną narastająco
Zdyskontowana wartość pomocy
publicznej lub kosztów kwalifikowanych na
dzień uzyskania zezwolenia lub decyzji
o wsparciu
zł,          gr
zł,          gr
Inne wsparcie objęte pomocą
 (od dnia uzyskania zezwolenia 
lub decyzji o wsparciu do ostatniego dnia roku, którego dotyczy zeznanie). Należy wykazać dane dotyczące przedsiębiorcy
posiadającego zezwolenie lub decyzję o wsparciu.
8)
7)
6)
5)
C.
  USTALENIE WIELKOŚCI DOCHODU PODLEGAJĄCEGO ZWOLNIENIU Z PODATKU
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE POSIADANYCH ZEZWOLEŃ
W poz. 22, 23 i 24 należy wskazać zezwolenia, w ramach których wspólnik korzysta z pomocy publicznej w formie
zwolnienia podatkowego w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie. W poz. 25 i 26 podatnik wskazuje sumę przychodów i kosztów
uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach przedsiębiorcy.
9)
PL
24. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
      Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.
Przychody z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
 
Od kwoty z poz. 25 należy odjąć kwotę z poz. 26.
Strata z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
 
Od kwoty z poz. 26 należy odjąć kwotę z poz. 25.
Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
D.
  USTALENIE WIELKOŚCI DOCHODU PODLEGAJĄCEGO ZWOLNIENIU Z PODATKU
Z REALIZACJI NOWEJ INWESTYCJI OKREŚLONEJ W DECYZJACH O WSPARCIU
9)
W poz. 30, 31 i 32 należy wskazać decyzje o wsparciu, w ramach których podatnik korzysta z pomocy publicznej w formie zwolnienia
podatkowego w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie. W poz. 33 i 34 podatnik wskazuje sumę przychodów i kosztów uzyskania
przychodów w związku z realizacją nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu.
PL
32. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
      Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.
Przychody z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
Dochód z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
 
Od kwoty z poz. 33 należy odjąć kwotę z poz. 34.
Strata z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
 
Od kwoty z poz. 34 należy odjąć kwotę z poz. 33.
Koszty uzyskania przychodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzjach o wsparciu
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
Razem dochód podlegający zwolnieniu z podatku 
Należy wykazać sumę wszystkich kwot z poz. 27 i 35 pomniejszoną o sumę wszystkich kwot z poz. 28 i 36.
Jeżeli różnica jest mniejsza od 0, należy wpisać 0.
zł,        gr
E. DANE DOTYCZĄCE COFNIĘTEGO ZEZWOLENIA LUB UCHYLONEJ DECYZJI
    O WSPARCIU
Podatek niezapłacony od dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w
cofniętym zezwoleniu lub uchylonej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik korzystał ze
zwolnienia wyłącznie w ramach jednego zezwolenia albo wyłącznie w ramach jednej decyzji o
wsparciu, zgodnie z art. 17 ust. 6 pkt 1 ustawy
Maksymalna dopuszczalna pomoc publiczna określona w cofniętym zezwoleniu albo
w uchylonej decyzji o wsparciu, jeżeli podatnik korzystał ze zwolnienia w ramach więcej niż
jednego zezwolenia lub w ramach więcej niż jednej decyzji o wsparciu
10)
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
Podatek zapłacony w związku z cofnięciem zezwolenia lub uchyleniem decyzji
o wsparciu, uiszczony w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek
Razem podatek podlegający doliczeniu do podatku zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy
 
Należy wskazać kwotę z poz. 41 i 42
zł,        gr
11)
F. WIELKOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, ROZLICZANYCH W RAMACH ULGI B+R 
Koszty kwalifikowane odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R
12)
(wypełniają podatnicy, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych lub decyzje
o wsparciu)
zł,        gr
1)
Objaśnienia
Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
  - osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji;
  - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej;
  - spółki komandytowo-akcyjne;
  - spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane
    jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
2)
Należy podać kolejny numer załącznika CIT/8SP w ogólnej liczbie składanych załączników.
3)
4)
5)
Należy wskazać wszystkie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub decyzje o wsparciu, na podstawie których
przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną. W przypadku spółki cywilnej należy podać informacje o zezwoleniach lub o decyzjach
o wsparciu uzyskanych przez spółkę cywilną lub jej wspólników.
W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem spółek niebędących osobą prawną (beneficjentów pomocy), i tym spółkom cofnięto zezwolenia lub uchylono decyzję
o wsparciu, podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8SP.
6)
10)
Podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na
działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), na podstawie art. 18d ustawy. Wypełnia podatnik, który prowadzi działalność jako przedsiębiorca wskazany w
poz. 11 i ponosi koszty na działalność B+R w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w ramach
decyzji o wsparciu.
Przez datę rozpoczęcia działalności należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówień
urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac
przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac – art. 2 pkt 23 rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznych w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.
Koszty kwalifikowane to koszty, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym
przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.”, w zakresie działalności
prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu, albo koszty kwalifikowane, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy
publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 121), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.”, w zakresie działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia.
Zdyskontowaną pomoc publiczną ustala się zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w przypadku przedsiębiorców
prowadzących inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu lub na podstawie § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r., w przypadku
przedsiębiorców prowadzących inwestycję na podstawie zezwolenia.
Należy wykazać faktycznie poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 11.
Należy wykazać dane, które zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) nie uległy
przedawnieniu.
11)
12)
Należy wskazać wsparcie uzyskane na inwestycję, na którą wydane jest zezwolenie lub decyzja o wsparciu.
7)
Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8SP, część C i D wypełnia tylko w załączniku nr 1 wskazanym w poz. 6. W poz. 25 i 26 oraz 33 i 34 podatnik
wskazuje sumę uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, stanowiących iloczyn
uzyskanych przychodów albo poniesionych kosztów w ramach działalności jako przedsiębiorca wskazany w poz. 11 i udziału podatnika wskazanego w poz. 13.
Należy wykazać faktycznie uzyskaną pomoc publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 11.
8)
9)
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU
OKREŚLONEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ DO CELÓW
OPODATKOWANIA PODATKIEM RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD DOCHODÓW
Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW
za rok podatkowy
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Wypełniają podatnicy, którzy uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
B. INFORMACJE DODATKOWE
C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU, W TYM
     PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą
dla określenia wartości rynkowej składnika majątku
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 12 zaznaczyli kwadrat 2.
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24j ustawy
Wartość rynkowa została określona przez właściwy organ państwa
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Wartość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
CIT/NZI - pozycja 12 nie została wypełniona
CIT/NZI - pozycja 14 nie została wypełniona
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU
TYMCZASOWO PRZENIESIONEGO POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
za rok podatkowy
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 24g ust. 2 ustawy zobowiązani są zadeklarować wartość rynkową składników majątku tymczasowo
przeniesionych w roku podatkowym, za który jest składane zeznanie, oraz wskazać przewidywany termin przeniesienia ich z powrotem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli do dnia złożenia zeznania składniki te pozostają poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
B. INFORMACJE DODATKOWE
1)
C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU,
     O KTÓRYM MOWA W ART. 24G UST. 1 USTAWY
Data przeniesienia składnika majątku z powrotem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Rodzaj składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Data przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Wartość rynkowa składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przewidywany termin przeniesienia z powrotem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składnika majątku, jeżeli do dnia złożenia
zeznania składnik ten pozostaje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Objaśnienie
1) W przypadku gdy podatnik przenosi składniki majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do więcej niż jednego kraju,
     zobowiązany jest złożyć CIT/PM odrębnie dla każdego kraju.
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z KWALIFIKOWANYCH PRAW
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB
PRAWNYCH
za rok podatkowy
1)
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 24d ustawy.
Podatnicy wypełniają załącznik CIT/IP po uprzednim obliczeniu dochodu (straty) dla każdego kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
B. DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ,
    W TYM EKSPEKTATYW ICH UZYSKANIA, ZWANYCH „KWALIFIKOWANYMI PRAWAMI”
Patent
Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
Wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
(Dz. U. z 2018 r. poz. 432, z późn. zm.)
Ekspektatywa
Prawo ochronne na wzór użytkowy
Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochronny roślin
Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
Autorskie prawo do programu komputerowego
3)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
Koszty uzyskania przychodów związane z kwalifikowanymi prawami
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw obliczony zgodnie z art. 24d ustawy, zwolniony od podatku – na
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy
Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegający opodatkowaniu stawką 5%, o której mowa w art. 24d ust. 1
ustawy
Kwotę z poz. 22 należy przenieść do poz. 84 lub 85 CIT 8 lub do poz. 64 lub 65 CIT-8AB.
Kwalifikowany dochód (dochody) z kwalifikowanych praw obliczony (obliczone) zgodnie z art. 24d ust. 4
ustawy
W poz. 20 należy wykazać sumę kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw zgodnie z art. 24d ust. 3 ustawy.
Przychody z kwalifikowanych praw
C. DANE DOTYCZĄCE ŁĄCZNYCH PRZYCHODÓW, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
     I DOCHODÓW UZYSKANYCH Z KWALIFIKOWANYCH PRAW
4)
5)
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
D. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA
Podstawa opodatkowania
Kwotę z poz. 20 należy pomniejszyć o kwotę z poz. 21.
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Strata (straty) z kwalifikowanych praw poniesiona (-e) w bieżącym roku podatkowym
zł
zł
E.1. ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZWIĘKSZENIA STRATY
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 15 załącznika CIT/WZG. Poz. 25 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 23 jest większa od 0 (kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 23).
Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach
podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 18f ust. 3 ustawy)
W poz. 26 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 14 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 15 załącznika CIT/WZG nad
kwotą z poz. 23.
E. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) O WARTOŚĆ
WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH
6)
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta)
Wartość wierzytelności zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 1 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 14 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 15 załącznika CIT/WZG. Poz. 27 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 24 jest większa od 0.
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
E.2. ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA/ZMNIEJSZENIA STRATY
Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 4
ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio poz. 22 załącznika CIT/WZG. Poz. 28 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 23 jest równa lub większa od 0.
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zostało uregulowane)
Wartość zobowiązań zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 2 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 21 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 22 załącznika CIT/WZG. Poz. 29 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 24 jest większa od 0.
zł,        gr
zł,        gr
E.3. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY)
Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 31 załącznika CIT/WZG. Poz. 30 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 23 jest równa lub większa od 0.
Wartość wierzytelności zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 30 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 31 załącznika CIT/WZG. Poz. 31 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 24 jest większa od 0.
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 40 załącznika CIT/WZG. Poz. 32 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 23 jest większa od 0 (kwota zmniejszenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 23).
Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych latach podatkowych
W poz. 33 wpisuje się nadwyżkę kwoty z poz. 39 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 40 załącznika CIT/WZG nad
kwotą z poz. 23.
Wartość zobowiązań zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 39 załącznika CIT/WZ lub odpowiednio z poz. 40 załącznika CIT/WZG. Poz. 34 wypełnia się,
jeżeli kwota z poz. 24 jest większa od 0.
7)
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
F. OBLICZENIE PODATKU
Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu kwot z części E
Kwotę z poz. 23 należy powiększyć o sumę kwot z poz. 28 i 30 oraz pomniejszyć o sumę kwot z poz. 25 i 32.
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Strata po uwzględnieniu kwot z części E
Kwotę z poz. 24 należy powiększyć o sumę kwot z poz. 27 i 34 oraz pomniejszyć o sumę kwot z 29 i 31.
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Obliczony podatek zgodnie z art. 24d ust. 1 ustawy przy zastosowaniu stawki 5%
Należy obliczyć podatek od kwoty z poz. 35. Kwotę należy wpisać odpowiednio w poz. 247 CIT-8 lub poz. 289 CIT-8AB.
(podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)
zł
zł
zł
G. DANE DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA LUB DECYZJI O WSPARCIU
8)
Dochód z kwalifikowanych praw podlegający zwolnieniu
PL
zł,        gr
Objaśnienia
1) Należy podać kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie wszystkich składanych przez podatnika załączników CIT/IP. Jeżeli podatnik składa
    więcej niż jeden załącznik CIT/IP, część B, C, D, E i F wypełnia na jednym załączniku.
2) Rodzaj kwalifikowanego prawa własności intelektualnej podlegającego ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub
    ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną
    jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez
    niego działalności badawczo–rozwojowej (art. 24d ust. 2 ustawy).
3) Należy wskazać ekspektatywy według stanu na ostatni dzień roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.
4) Wypełnia podatnik, który oblicza dochody zgodnie z art. 24d ust. 9 ustawy.
5) W przypadku gdy wskaźnik, o którym mowa w art. 24d ust. 4 ustawy, jest niższy niż wartość 1, część dochodu z kwalifikowanych praw nie podlega opodatkowaniu stawką 5%.
6) Wypełnia podatnik, który na podstawie art. 18f ustawy rozlicza wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 13 marca
    2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wierzytelności lub zobowiązania podatnik wykazuje w
    informacjach CIT/WZ lub CIT/WZG, będącymi załącznikami odpowiednio do zeznań CIT-8 i CIT-8AB, składanych za rok podatkowy, w którym
    upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, jeżeli do dnia złożenia zeznania
    wierzytelność/zobowiązanie nie zostały uregulowane lub wierzytelność nie została zbyta. W przypadku gdy wierzytelność lub zobowiązanie są
    rozliczane na zasadach ogólnych oraz na zasadach art. 24d ustawy, podatnik dokonuje zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania
    lub straty w takiej proporcji, w jakiej wierzytelność lub zobowiązanie rozliczane na zasadach art. 24d ustawy przypada na wierzytelność lub
    zobowiązanie rozliczane na zasadach ogólnych.
7) Podatnik rozlicza nieodliczoną wartość zobowiązania w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku
    podatkowego, za który powstało prawo do zmniejszenia.
8) Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy.
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z ODPŁATNEGO ZBYCIA
WALUT WIRTUALNYCH ORAZ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 22d ust. 5 ustawy są obowiązani wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym
z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.
Informacja dotyczy wysokości dochodu osiągniętego z tytułu przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f ustawy,
tj. przychodów z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna
lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA 
B. DOCHÓD / KOSZTY (art. 22d ustawy)
Źródło przychodów          
Koszty uzyskania
przychodów poniesione
w latach ubiegłych
i niepotrącone w roku
poprzednim
(należy wpisać kwotę
z poz. 11 CIT/WW
składanej za poprzedni
rok podatkowy)
Przychody, o których
mowa w art. 7b ust. 1 pkt
6 lit. f ustawy
Koszty uzyskania
przychodów poniesione
w roku podatkowym,
o których mowa w
art.15 ust. 11 i 12
ustawy
1)
Dochód
b – (c + d)
(jeśli wynik jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0)
Koszty uzyskania
przychodów, które nie
zostały potrącone
w roku podatkowym
(c+d) – b
(jeśli wynik jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0).
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
zł,        gr
a
b
c
d
e
f
Przychody
z odpłatnego zbycia
waluty wirtualnej
(wymiany waluty
wirtualnej na środek
płatniczy, towar,
usługę lub prawo
majątkowe inne niż
waluta wirtualna lub
z regulowania innych
zobowiązań walutą
wirtualną)
Podatek należny wg stawki określonej w art. 22d ust. 1 ustawy
Kwotę z poz. 12 należy pomnożyć przez stawkę podatku.
Dochód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Kwota z poz. 10.
Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Od kwoty z poz. 13 należy odjąć kwotę z poz. 14. Jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Kwotę z poz. 15 należy wpisać odpowiednio w poz. 244 CIT-8 lub w poz. 286 CIT-8AB.
Podatek od dochodów z odpłatnego zbycia wirtualnych walut zapłacony za granicą, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy (przeliczony na złote).
C. OBLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO (art. 22d ustawy)
2)
zł
zł,        gr
zł
zł,        gr
 
Objaśnienia
 
1)    Należy wpisać przychody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przychody osiągnięte za granicą.
2)    Podatek do odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w
       obcym państwie.
2. Nr dokumentu
3. Status
INFORMACJA O WIERZYTELNOŚCIACH I ZOBOWIĄZANIACH ZMNIEJSZAJĄCYCH LUB
ZWIĘKSZAJĄCYCH PODSTAWĘ OPODATKOWANIA (STRATĘ), WYNIKAJĄCYCH
Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH
za rok podatkowy
6. Łączna liczba składanych
załączników
1)
Załącznik do zeznania CIT-8.
Wypełniają podatnicy, którzy na podstawie art. 18f ustawy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z art. 4 pkt 1a ustawy z
dnia 13 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
A.  DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
B. DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA I WIERZYTELNOŚCI, JEŻELI DO DNIA ZŁOŻENIA ZEZNANIA
    PODATKOWEGO WIERZYTELNOŚĆ NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA LUB ZBYTA
(dotyczy wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania lub zwiększających stratę – wypełnia podatnik będący wierzycielem)
2)
Wartość wierzytelności
3)
zł,        gr
Suma kwot z poz. 13
4)
zł,        gr
(dotyczy zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania lub zmniejszających stratę – wypełnia podatnik będący dłużnikiem)
C. DANE DOTYCZĄCE WIERZYCIELA I ZOBOWIĄZANIA, JEŻELI DO DNIA ZŁOŻENIA
     ZEZNANIA PODATKOWEGO ZOBOWIĄZANIE NIE ZOSTAŁO UREGULOWANE
2)
Wartość zobowiązania
3)
zł,        gr
Suma kwot z poz. 20
zł,        gr
4)
(dotyczy wierzytelności, które pomniejszyły podstawę opodatkowania lub zwiększyły stratę)
D. DANE DOTYCZĄCE DŁUŻNIKA I WIERZYTELNOŚCI, JEŻELI WIERZYTELNOŚĆ ZOSTAŁA
    UREGULOWANA LUB ZBYTA
2)
Wartość wierzytelności
3)
zł,        gr
CIT/WZ - pozycja 28 nie została wypełniona
Wierzytelność została uregulowana lub zbyta
Suma kwot z poz. 29
zł,        gr
4)
(dotyczy zobowiązań, które zwiększyły podstawę opodatkowania lub zmniejszyły stratę)
E. DANE DOTYCZĄCE WIERZYCIELA I ZOBOWIĄZANIA, JEŻELI ZOBOWIĄZANIE ZOSTAŁO
    UREGULOWANE
2)
Wartość zobowiązania
3)
zł,        gr
CIT/WZ - pozycja 37 nie została wypełniona
Zobowiązanie zostało uregulowane
Suma kwot z poz. 38
zł,        gr
4)
Objaśnienia
 
1)   Należy podać kolejny nr załącznika w ogólnej liczbie składanych załączników CIT/WZ. W przypadku, gdy część B, C, D lub E jest niewystarczająca do wykazania
      danych o wszystkich wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), należy wypełnić kolejny załącznik
      CIT/WZ.
2)   Termin zapłaty nie może przekroczyć terminów przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
      handlowych.
3)   Podatnik będący wspólnikiem spółki osobowej wpisuje wartość wierzytelności/zobowiązania stosownie do swojego udziału.
4)   Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/WZ, w poz. 14 ostatniego egzemplarza załącznika sumuje kwoty z poz. 13 wszystkich załączników.
      Odpowiednio należy uczynić w przypadku sumowania kwot z poz. 20, 29 i 38 załączników CIT/WZ, z których sumy należy wykazać na ostatnim egzemplarzu
      CIT/WZ odpowiednio w poz. 21, 30 lub 39.
3. Nr dokumentu
4. Status
1. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
podmiotu 1
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
podmiotu 2
(niepotrzebne skreślić)
2. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatników/płatników niebędących osobami fizycznymi  ** - dotyczy podatników/płatników będących osobami fizycznymi
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 1
5. Nazwa pełna */ Nazwisko **
6. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
7. Data urodzenia **
8. REGON *
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON *
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
28.0.14
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
Ministerstwo Finansów
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-8
Ministerstwo Finansów
10.03.2020
13.04.2010
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI    URZĄD SKARBOWY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
AUGUSTÓW                URZĄD SKARBOWY W AUGUSTOWIE
BARTOSZYCE              URZĄD SKARBOWY W BARTOSZYCACH
BEŁCHATÓW               URZĄD SKARBOWY W BEŁCHATOWIE
BĘDZIN                  URZĄD SKARBOWY W BĘDZINIE
BIAŁA PODLASKA          URZĄD SKARBOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
BIAŁOBRZEGI             URZĄD SKARBOWY W BIAŁOBRZEGACH
BIAŁOGARD               URZĄD SKARBOWY W BIAŁOGARDZIE
BIAŁYSTOK               PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK               DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK               PODLASKI URZĄD SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU
BIELSK PODLASKI         URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKIM
BIELSKO-BIAŁA           PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
BIELSKO-BIAŁA           DRUGI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
BIELSKO-BIAŁA           DRUGI ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W BIELSKU-BIAŁEJ
BIŁGORAJ                URZĄD SKARBOWY W BIŁGORAJU
BOCHNIA                 URZĄD SKARBOWY W BOCHNI
BOLESŁAWIEC             URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU
BRANIEWO                URZĄD SKARBOWY W BRANIEWIE
BRODNICA                URZĄD SKARBOWY W BRODNICY
BRZEG                   URZĄD SKARBOWY W BRZEGU
BRZESKO                 URZĄD SKARBOWY W BRZESKU
BRZEZINY                URZĄD SKARBOWY W BRZEZINACH
BRZOZÓW                 URZĄD SKARBOWY W BRZOZOWIE
BUSKO-ZDRÓJ             URZĄD SKARBOWY W BUSKU-ZDROJU
BYDGOSZCZ               PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ               DRUGI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ               TRZECI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
BYDGOSZCZ               KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD SKARBOWY W BYDGOSZCZY
BYSTRZYCA KŁODZKA       URZĄD SKARBOWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
BYTOM                   URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU
BYTÓW                   URZĄD SKARBOWY W BYTOWIE
CHEŁM                   URZĄD SKARBOWY W CHEŁMIE
CHEŁMNO                 URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE
CHODZIEŻ                URZĄD SKARBOWY W CHODZIEŻY
CHOJNICE                URZĄD SKARBOWY W CHOJNICACH
CHORZÓW                 URZĄD SKARBOWY W CHORZOWIE
CHOSZCZNO               URZĄD SKARBOWY W CHOSZCZNIE
CHRZANÓW                URZĄD SKARBOWY W CHRZANOWIE
CIECHANÓW               URZĄD SKARBOWY W CIECHANOWIE
CIESZYN                 URZĄD SKARBOWY W CIESZYNIE
CZARNKÓW                URZĄD SKARBOWY W CZARNKOWIE
CZECHOWICE-DZIEDZICE    URZĄD SKARBOWY W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH
CZĘSTOCHOWA             PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
CZĘSTOCHOWA             DRUGI URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE
CZŁUCHÓW                URZĄD SKARBOWY W CZŁUCHOWIE
DĄBROWA GÓRNICZA        URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DĄBROWA TARNOWSKA       URZĄD SKARBOWY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
DĘBICA                  URZĄD SKARBOWY W DĘBICY
DRAWSKO POMORSKIE       URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM
DREZDENKO               URZĄD SKARBOWY W DREZDENKU
DZIAŁDOWO               URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE
DZIERŻONIÓW             URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE
ELBLĄG                  URZĄD SKARBOWY W ELBLĄGU
EŁK                     URZĄD SKARBOWY W EŁKU
GARWOLIN                URZĄD SKARBOWY W GARWOLINIE
GDAŃSK                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
GDAŃSK                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
GDAŃSK                  TRZECI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
GDAŃSK                  POMORSKI URZĄD SKARBOWY W GDAŃSKU
GDYNIA                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
GDYNIA                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W GDYNI
GIŻYCKO                 URZĄD SKARBOWY W GIŻYCKU
GLIWICE                 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
GLIWICE                 DRUGI URZĄD SKARBOWY W GLIWICACH
GŁOGÓW                  URZĄD SKARBOWY W GŁOGOWIE
GŁOWNO                  URZĄD SKARBOWY W GŁOWNIE
GŁUBCZYCE               URZĄD SKARBOWY W GŁUBCZYCACH
GNIEZNO                 URZĄD SKARBOWY W GNIEŹNIE
GOLENIÓW                URZĄD SKARBOWY W GOLENIOWIE
GOLUB-DOBRZYŃ           URZĄD SKARBOWY W GOLUBIU-DOBRZYNIU
GORLICE                 URZĄD SKARBOWY W GORLICACH
GORZÓW WIELKOPOLSKI     URZĄD SKARBOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
GOSTYNIN                URZĄD SKARBOWY W GOSTYNINIE
GOSTYŃ                  URZĄD SKARBOWY W GOSTYNIU
GÓRA                    URZĄD SKARBOWY W GÓRZE
GRAJEWO                 URZĄD SKARBOWY W GRAJEWIE
GRODZISK MAZOWIECKI     URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU MAZOWIECKIM
GRODZISK WIELKOPOLSKI   URZĄD SKARBOWY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
GRÓJEC                  URZĄD SKARBOWY W GRÓJCU
GRUDZIĄDZ               URZĄD SKARBOWY W GRUDZIĄDZU
GRYFICE                 URZĄD SKARBOWY W GRYFICACH
GRYFINO                 URZĄD SKARBOWY W GRYFINIE
HAJNÓWKA                URZĄD SKARBOWY W HAJNÓWCE
HRUBIESZÓW              URZĄD SKARBOWY W HRUBIESZOWIE
IŁAWA                   URZĄD SKARBOWY W IŁAWIE
INOWROCŁAW              URZĄD SKARBOWY W INOWROCŁAWIU
JANÓW LUBELSKI          URZĄD SKARBOWY W JANOWIE LUBELSKIM
JAROCIN                 URZĄD SKARBOWY W JAROCINIE
JAROSŁAW                URZĄD SKARBOWY W JAROSŁAWIU
JASŁO                   URZĄD SKARBOWY W JAŚLE
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ        URZĄD SKARBOWY W JASTRZĘBIU-ZDROJU
JAWOR                   URZĄD SKARBOWY W JAWORZE
JAWORZNO                URZĄD SKARBOWY W JAWORZNIE
JELENIA GÓRA            URZĄD SKARBOWY W JELENIEJ GÓRZE
JĘDRZEJÓW               URZĄD SKARBOWY W JĘDRZEJOWIE
KALISZ                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KALISZU
KALISZ                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
KALISZ                  DRUGI WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KALISZU
KAMIENNA GÓRA           URZĄD SKARBOWY W KAMIENNEJ GÓRZE
KAMIEŃ POMORSKI         URZĄD SKARBOWY W KAMIENIU POMORSKIM
KARTUZY                 URZĄD SKARBOWY W KARTUZACH
KATOWICE                PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
KATOWICE                DRUGI URZĄD SKARBOWY W KATOWICACH
KAZIMIERZA WIELKA       URZĄD SKARBOWY W KAZIMIERZY WIELKIEJ
KĘDZIERZYN-KOŹLE        URZĄD SKARBOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
KĘPNO                   URZĄD SKARBOWY W KĘPNIE
KĘTRZYN                 URZĄD SKARBOWY W KĘTRZYNIE
KIELCE                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
KIELCE                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
KIELCE                  ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W KIELCACH
KLUCZBORK               URZĄD SKARBOWY W KLUCZBORKU
KŁOBUCK                 URZĄD SKARBOWY W KŁOBUCKU
KŁODZKO                 URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU
KOLBUSZOWA              URZĄD SKARBOWY W KOLBUSZOWEJ
KOLNO                   URZĄD SKARBOWY W KOLNIE
KOŁO                    URZĄD SKARBOWY W KOLE
KOŁOBRZEG               URZĄD SKARBOWY W KOŁOBRZEGU
KONIN                   URZĄD SKARBOWY W KONINIE
KOŃSKIE                 URZĄD SKARBOWY W KOŃSKICH
KOSZALIN                PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
KOSZALIN                DRUGI URZĄD SKARBOWY W KOSZALINIE
KOŚCIAN                 URZĄD SKARBOWY W KOŚCIANIE
KOŚCIERZYNA             URZĄD SKARBOWY W KOŚCIERZYNIE
KOZIENICE               URZĄD SKARBOWY W KOZIENICACH
KRAKÓW                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-KROWODRZA
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-NOWA HUTA
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PODGÓRZE
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-PRĄDNIK
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-STARE MIASTO
KRAKÓW                  URZĄD SKARBOWY KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE
KRAKÓW                  DRUGI URZĄD SKARBOWY KRAKÓW
KRAKÓW                  MAŁOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W KRAKOWIE
KRAPKOWICE              URZĄD SKARBOWY W KRAPKOWICACH
KRASNYSTAW              URZĄD SKARBOWY W KRASNYMSTAWIE
KRAŚNIK                 URZĄD SKARBOWY W KRAŚNIKU
KROSNO                  URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE
KROSNO ODRZAŃSKIE       URZĄD SKARBOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
KROTOSZYN               URZĄD SKARBOWY W KROTOSZYNIE
KUTNO                   URZĄD SKARBOWY W KUTNIE
KWIDZYN                 URZĄD SKARBOWY W KWIDZYNIE
LEGIONOWO               URZĄD SKARBOWY W LEGIONOWIE
LEGNICA                 URZĄD SKARBOWY W LEGNICY
LESKO                   URZĄD SKARBOWY W LESKU
LESZNO                  URZĄD SKARBOWY W LESZNIE
LEŻAJSK                 URZĄD SKARBOWY W LEŻAJSKU
LĘBORK                  URZĄD SKARBOWY W LĘBORKU
LIMANOWA                URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ
LIPNO                   URZĄD SKARBOWY W LIPNIE
LIPSKO                  URZĄD SKARBOWY W LIPSKU
LUBACZÓW                URZĄD SKARBOWY W LUBACZOWIE
LUBAŃ                   URZĄD SKARBOWY W LUBANIU
LUBARTÓW                URZĄD SKARBOWY W LUBARTOWIE
LUBIN                   URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
LUBLIN                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
LUBLIN                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
LUBLIN                  TRZECI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
LUBLIN                  LUBELSKI URZĄD SKARBOWY W LUBLINIE
LUBLINIEC               URZĄD SKARBOWY W LUBLIŃCU
LWÓWEK ŚLĄSKI           URZĄD SKARBOWY W LWÓWKU ŚLĄSKIM
ŁAŃCUT                  URZĄD SKARBOWY W ŁAŃCUCIE
ŁASK                    URZĄD SKARBOWY W ŁASKU
ŁĘCZNA                  URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZNEJ
ŁĘCZYCA                 URZĄD SKARBOWY W ŁĘCZYCY
ŁOMŻA                   URZĄD SKARBOWY W ŁOMŻY
ŁOSICE                  URZĄD SKARBOWY W ŁOSICACH
ŁOWICZ                  URZĄD SKARBOWY W ŁOWICZU
ŁÓDŹ                    PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
ŁÓDŹ                    DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-BAŁUTY
ŁÓDŹ                    PIERWSZY URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
ŁÓDŹ                    DRUGI URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-GÓRNA
ŁÓDŹ                    URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-POLESIE
ŁÓDŹ                    URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE
ŁÓDŹ                    URZĄD SKARBOWY ŁÓDŹ-WIDZEW
ŁÓDŹ                    ŁÓDZKI URZĄD SKARBOWY W ŁODZI
ŁUKÓW                   URZĄD SKARBOWY W ŁUKOWIE
MAKÓW MAZOWIECKI        URZĄD SKARBOWY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
MALBORK                 URZĄD SKARBOWY W MALBORKU
MIECHÓW                 URZĄD SKARBOWY W MIECHOWIE
MIELEC                  URZĄD SKARBOWY W MIELCU
MIĘDZYCHÓD              URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYCHODZIE
MIĘDZYRZECZ             URZĄD SKARBOWY W MIĘDZYRZECZU
MIKOŁÓW                 URZĄD SKARBOWY W MIKOŁOWIE
MILICZ                  URZĄD SKARBOWY W MILICZU
MIŃSK MAZOWIECKI        URZĄD SKARBOWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM
MŁAWA                   URZĄD SKARBOWY W MŁAWIE
MOGILNO                 URZĄD SKARBOWY W MOGILNIE
MOŃKI                   URZĄD SKARBOWY W MOŃKACH
MYSŁOWICE               URZĄD SKARBOWY W MYSŁOWICACH
MYSZKÓW                 URZĄD SKARBOWY W MYSZKOWIE
MYŚLENICE               URZĄD SKARBOWY W MYŚLENICACH
MYŚLIBÓRZ               URZĄD SKARBOWY W MYŚLIBORZU
NAKŁO NAD NOTECIĄ       URZĄD SKARBOWY W NAKLE NAD NOTECIĄ
NAMYSŁÓW                URZĄD SKARBOWY W NAMYSŁOWIE
NIDZICA                 URZĄD SKARBOWY W NIDZICY
NISKO                   URZĄD SKARBOWY W NISKU
NOWA RUDA               URZĄD SKARBOWY W NOWEJ RUDZIE
NOWA SÓL                URZĄD SKARBOWY W NOWEJ SOLI
NOWE MIASTO LUBAWSKIE   URZĄD SKARBOWY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
NOWY DWÓR MAZOWIECKI    URZĄD SKARBOWY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
NOWY SĄCZ               URZĄD SKARBOWY W NOWYM SĄCZU
NOWY TARG               URZĄD SKARBOWY W NOWYM TARGU
NOWY TOMYŚL             URZĄD SKARBOWY W NOWYM TOMYŚLU
NYSA                    URZĄD SKARBOWY W NYSIE
OBORNIKI                URZĄD SKARBOWY W OBORNIKACH
OLECKO                  URZĄD SKARBOWY W OLECKU
OLESNO                  URZĄD SKARBOWY W OLEŚNIE
OLEŚNICA                URZĄD SKARBOWY W OLEŚNICY
OLKUSZ                  URZĄD SKARBOWY W OLKUSZU
OLSZTYN                 URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
OLSZTYN                 WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD SKARBOWY W OLSZTYNIE
OŁAWA                   URZĄD SKARBOWY W OŁAWIE
OPATÓW                  URZĄD SKARBOWY W OPATOWIE
OPOCZNO                 URZĄD SKARBOWY W OPOCZNIE
OPOLE                   PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W OPOLU
OPOLE                   DRUGI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
OPOLE                   OPOLSKI URZĄD SKARBOWY W OPOLU
OPOLE LUBELSKIE         URZĄD SKARBOWY W OPOLU LUBELSKIM
OSTROŁĘKA               URZĄD SKARBOWY W OSTROŁĘCE
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD SKARBOWY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM
OSTRÓDA                 URZĄD SKARBOWY W OSTRÓDZIE
OSTRÓW MAZOWIECKA       URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
OSTRÓW WIELKOPOLSKI     URZĄD SKARBOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
OSTRZESZÓW              URZĄD SKARBOWY W OSTRZESZOWIE
OŚWIĘCIM                URZĄD SKARBOWY W OŚWIĘCIMIU
OTWOCK                  URZĄD SKARBOWY W OTWOCKU
PABIANICE               URZĄD SKARBOWY W PABIANICACH
PAJĘCZNO                URZĄD SKARBOWY W PAJĘCZNIE
PARCZEW                 URZĄD SKARBOWY W PARCZEWIE
PIASECZNO               URZĄD SKARBOWY W PIASECZNIE
PIEKARY ŚLĄSKIE         URZĄD SKARBOWY W PIEKARACH ŚLĄSKICH
PIŁA                    URZĄD SKARBOWY W PILE
PIŃCZÓW                 URZĄD SKARBOWY W PIŃCZOWIE
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI    URZĄD SKARBOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
PISZ                    URZĄD SKARBOWY W PISZU
PLESZEW                 URZĄD SKARBOWY W PLESZEWIE
PŁOCK                   URZĄD SKARBOWY W PŁOCKU
PŁOŃSK                  URZĄD SKARBOWY W PŁOŃSKU
PODDĘBICE               URZĄD SKARBOWY W PODDĘBICACH
POLKOWICE               URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH
POZNAŃ                  URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-GRUNWALD
POZNAŃ                  URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-JEŻYCE
POZNAŃ                  URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
POZNAŃ                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
POZNAŃ                  URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WINOGRADY
POZNAŃ                  URZĄD SKARBOWY POZNAŃ-WILDA
POZNAŃ                  PIERWSZY WIELKOPOLSKI URZĄD SKARBOWY W POZNANIU
PROSZOWICE              URZĄD SKARBOWY W PROSZOWICACH
PRUDNIK                 URZĄD SKARBOWY W PRUDNIKU
PRUSZCZ GDAŃSKI         URZĄD SKARBOWY W PRUSZCZU GDAŃSKIM
PRUSZKÓW                URZĄD SKARBOWY W PRUSZKOWIE
PRZASNYSZ               URZĄD SKARBOWY W PRZASNYSZU
PRZEMYŚL                URZĄD SKARBOWY W PRZEMYŚLU
PRZEWORSK               URZĄD SKARBOWY W PRZEWORSKU
PRZYSUCHA               URZĄD SKARBOWY W PRZYSUSZE
PSZCZYNA                URZĄD SKARBOWY W PSZCZYNIE
PUCK                    URZĄD SKARBOWY W PUCKU
PUŁAWY                  URZĄD SKARBOWY W PUŁAWACH
PUŁTUSK                 URZĄD SKARBOWY W PUŁTUSKU
PYRZYCE                 URZĄD SKARBOWY W PYRZYCACH
RACIBÓRZ                URZĄD SKARBOWY W RACIBORZU
RADOM                   PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
RADOM                   DRUGI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
RADOM                   TRZECI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W RADOMIU
RADOMSKO                URZĄD SKARBOWY W RADOMSKU
RADZIEJÓW               URZĄD SKARBOWY W RADZIEJOWIE
RADZYŃ PODLASKI         URZĄD SKARBOWY W RADZYNIU PODLASKIM
RAWA MAZOWIECKA         URZĄD SKARBOWY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
RAWICZ                  URZĄD SKARBOWY W RAWICZU
ROPCZYCE                URZĄD SKARBOWY W ROPCZYCACH
RUDA ŚLĄSKA             URZĄD SKARBOWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
RYBNIK                  URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU
RYKI                    URZĄD SKARBOWY W RYKACH
RYPIN                   URZĄD SKARBOWY W RYPINIE
RZESZÓW                 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
RZESZÓW                 DRUGI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
RZESZÓW                 PODKARPACKI URZĄD SKARBOWY W RZESZOWIE
SANDOMIERZ              URZĄD SKARBOWY W SANDOMIERZU
SANOK                   URZĄD SKARBOWY W SANOKU
SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE      URZĄD SKARBOWY W SEPÓLNIE KRAJEŃSKIM
SIEDLCE                 URZĄD SKARBOWY W SIEDLCACH
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE    URZĄD SKARBOWY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
SIEMIATYCZE             URZĄD SKARBOWY W SIEMIATYCZACH
SIERADZ                 URZĄD SKARBOWY W SIERADZU
SIERPC                  URZĄD SKARBOWY W SIERPCU
SKARŻYSKO-KAMIENNA      URZĄD SKARBOWY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
SKIERNIEWICE            URZĄD SKARBOWY W SKIERNIEWICACH
SŁUBICE                 URZĄD SKARBOWY W SŁUBICACH
SŁUPCA                  URZĄD SKARBOWY W SŁUPCY
SŁUPSK                  URZĄD SKARBOWY W SŁUPSKU
SOCHACZEW               URZĄD SKARBOWY W SOCHACZEWIE
SOKOŁÓW PODLASKI        URZĄD SKARBOWY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
SOKÓŁKA                 URZĄD SKARBOWY W SOKÓŁCE
SOPOT                   URZĄD SKARBOWY W SOPOCIE
SOSNOWIEC               URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
SOSNOWIEC               PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU
STALOWA WOLA            URZĄD SKARBOWY W STALOWEJ WOLI
STARACHOWICE            URZĄD SKARBOWY W STARACHOWICACH
STARGARD                URZĄD SKARBOWY W STARGARDZIE
STAROGARD GDAŃSKI       URZĄD SKARBOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
STASZÓW                 URZĄD SKARBOWY W STASZOWIE
STRZELCE OPOLSKIE       URZĄD SKARBOWY W STRZELCACH OPOLSKICH
STRZELIN                URZĄD SKARBOWY W STRZELINIE
STRZYŻÓW                URZĄD SKARBOWY W STRZYŻOWIE
SUCHA BESKIDZKA         URZĄD SKARBOWY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
SULĘCIN                 URZĄD SKARBOWY W SULĘCINIE
SUWAŁKI                 URZĄD SKARBOWY W SUWAŁKACH
SZAMOTUŁY               URZĄD SKARBOWY W SZAMOTUŁACH
SZCZECIN                PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
SZCZECIN                DRUGI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
SZCZECIN                TRZECI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
SZCZECIN                ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD SKARBOWY W SZCZECINIE
SZCZECINEK              URZĄD SKARBOWY W SZCZECINKU
SZCZYTNO                URZĄD SKARBOWY W SZCZYTNIE
SZYDŁOWIEC              URZĄD SKARBOWY W SZYDŁOWCU
ŚREM                    URZĄD SKARBOWY W ŚREMIE
ŚRODA ŚLĄSKA            URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ŚRODA WIELKOPOLSKA      URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
ŚWIDNICA                URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
ŚWIEBODZIN              URZĄD SKARBOWY W ŚWIEBODZINIE
ŚWIECIE                 URZĄD SKARBOWY W ŚWIECIU
ŚWINOUJŚCIE             URZĄD SKARBOWY W ŚWINOUJŚCIU
TARNOBRZEG              URZĄD SKARBOWY W TARNOBRZEGU
TARNOWSKIE GÓRY         URZĄD SKARBOWY W TARNOWSKICH GÓRACH
TARNÓW                  PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
TARNÓW                  DRUGI URZĄD SKARBOWY W TARNOWIE
TCZEW                   URZĄD SKARBOWY W TCZEWIE
TOMASZÓW LUBELSKI       URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE LUBELSKIM
TOMASZÓW MAZOWIECKI     URZĄD SKARBOWY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
TORUŃ                   PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
TORUŃ                   DRUGI URZĄD SKARBOWY W TORUNIU
TRZEBNICA               URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY
TUCHOLA                 URZĄD SKARBOWY W TUCHOLI
TUREK                   URZĄD SKARBOWY W TURKU
TYCHY                   URZĄD SKARBOWY W TYCHACH
USTRZYKI DOLNE          URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH DOLNYCH
WADOWICE                URZĄD SKARBOWY W WADOWICACH
WAŁBRZYCH               URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
WAŁCZ                   URZĄD SKARBOWY W WAŁCZU
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BEMOWO
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-BIELANY
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-MOKOTÓW
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-PRAGA
WARSZAWA                PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-TARGÓWEK
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-URSYNÓW
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WAWER
WARSZAWA                URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-WOLA
WARSZAWA                TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE
WARSZAWA                PIERWSZY MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
WARSZAWA                DRUGI MAZOWIECKI URZĄD SKARBOWY W WARSZAWIE
WĄBRZEŹNO               URZĄD SKARBOWY W WĄBRZEŹNIE
WĄGROWIEC               URZĄD SKARBOWY W WĄGROWCU
WEJHEROWO               URZĄD SKARBOWY W WEJHEROWIE
WĘGRÓW                  URZĄD SKARBOWY W WĘGROWIE
WIELICZKA               URZĄD SKARBOWY W WIELICZCE
WIELUŃ                  URZĄD SKARBOWY W WIELUNIU
WIERUSZÓW               URZĄD SKARBOWY W WIERUSZOWIE
WŁOCŁAWEK               URZĄD SKARBOWY WE WŁOCŁAWKU
WŁODAWA                 URZĄD SKARBOWY WE WŁODAWIE
WŁOSZCZOWA              URZĄD SKARBOWY WE WŁOSZCZOWIE
WODZISŁAW ŚLĄSKI        URZĄD SKARBOWY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
WOLSZTYN                URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE
WOŁOMIN                 URZĄD SKARBOWY W WOŁOMINIE
WOŁÓW                   URZĄD SKARBOWY W WOŁOWIE
WROCŁAW                 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-FABRYCZNA
WROCŁAW                 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-KRZYKI
WROCŁAW                 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-PSIE POLE
WROCŁAW                 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-STARE MIASTO
WROCŁAW                 URZĄD SKARBOWY WROCŁAW-ŚRÓDMIEŚCIE
WROCŁAW                 PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
WROCŁAW                 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU
WRZEŚNIA                URZĄD SKARBOWY WE WRZEŚNI
WSCHOWA                 URZĄD SKARBOWY WE WSCHOWIE
WYSOKIE MAZOWIECKIE     URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
WYSZKÓW                 URZĄD SKARBOWY W WYSZKOWIE
ZABRZE                  URZĄD SKARBOWY W ZABRZU
ZAKOPANE                URZĄD SKARBOWY W ZAKOPANEM
ZAMBRÓW                 URZĄD SKARBOWY W ZAMBROWIE
ZAMOŚĆ                  URZĄD SKARBOWY W ZAMOŚCIU
ZAWIERCIE               URZĄD SKARBOWY W ZAWIERCIU
ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE       URZĄD SKARBOWY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
ZDUŃSKA WOLA            URZĄD SKARBOWY W ZDUŃSKIEJ WOLI
ZGIERZ                  URZĄD SKARBOWY W ZGIERZU
ZGORZELEC               URZĄD SKARBOWY W ZGORZELCU
ZIELONA GÓRA            PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZIELONA GÓRA            DRUGI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZIELONA GÓRA            LUBUSKI URZĄD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE
ZŁOTORYJA               URZĄD SKARBOWY W ZŁOTORYI
ZŁOTÓW                  URZĄD SKARBOWY W ZŁOTOWIE
ZWOLEŃ                  URZĄD SKARBOWY W ZWOLENIU
ŻAGAŃ                   URZĄD SKARBOWY W ŻAGANIU
ŻARY                    URZĄD SKARBOWY W ŻARACH
ŻNIN                    URZĄD SKARBOWY W ŻNINIE
ŻORY                    URZĄD SKARBOWY W ŻORACH
ŻUROMIN                 URZĄD SKARBOWY W ŻUROMINIE
ŻYRARDÓW                URZĄD SKARBOWY W ŻYRARDOWIE
ŻYWIEC                  URZĄD SKARBOWY W ŻYWCU
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AFGANISTAN
ALAND ISLANDS
ALBANIA
ALGIERIA
ANDORA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARKTYDA
ANTIGUA I BARBUDA
ANTYLE HOLENDERSKIE
ARABIA SAUDYJSKA
ARGENTYNA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBEJDŻAN
BAHAMY
BAHRAJN
BANGLADESZ
BARBADOS
BELGIA
BELIZE
BENIN
BERMUDY
BHUTAN
BIAŁORUŚ
BOLIWIA
BONAIRE, SINT EUSTATIUS I SABA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BOTSWANA
BRAZYLIA
BRUNEI DARUSSALAM
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
BUŁGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CEUTA
CHILE
CHINY
CHORWACJA
CURAÇAO
CYPR
CZAD
CZARNOGÓRA
CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
DANIA
DOMINIKA
DOMINIKANA
DŻIBUTI
EGIPT
EKWADOR
ERYTREA
ESTONIA
ETIOPIA
FALKLANDY
FIDŻI REPUBLIKA
FILIPINY
FINLANDIA
FRANCJA
FRANCUSKIE TERYTORIUM POŁUDNIOWE
GABON
GAMBIA
GHANA
GIBRALTAR
GRECJA
GRENADA
GRENLANDIA
GRUZJA
GUAM
GUERNSEY
GUJANA
GUJANA FRANCUSKA
GWADELUPA
GWATEMALA
GWINEA
GWINEA RÓWNIKOWA
GWINEA-BISSAU
HAITI
HISZPANIA
HOLANDIA (NIDERLANDY)
HONDURAS
HONGKONG
INDIE
INDONEZJA
IRAK
IRAN
IRLANDIA
ISLANDIA
IZRAEL
JAMAJKA
JAPONIA
JEMEN
JERSEY
JORDANIA
KAJMANY
KAMBODŻA
KAMERUN
KANADA
KATAR
KAZACHSTAN
KENIA
KIRGISTAN
KIRIBATI
KOLUMBIA
KOMORY
KONGO
KONGO, REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA
KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
KOSOWO
KOSTARYKA
KUBA
KUWEJT
LAOS
LESOTHO
LIBAN
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITWA
ŁOTWA
LUKSEMBURG
MACEDONIA
MADAGASKAR
MAJOTTA
MAKAU
MALAWI
MALEDIWY
MALEZJA
MALI
MALTA
MARIANY PÓŁNOCNE
MAROKO
MARTYNIKA
MAURETANIA
MAURITIUS
MEKSYK
MELILLA
MIKRONEZJA
MINOR
MOŁDOWA
MONAKO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOZAMBIK
MYANMAR (BURMA)
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NIDERLANDY (HOLANDIA)
NIEMCY
NIGER
NIGERIA
NIKARAGUA
NIUE
NORFOLK
NORWEGIA
NOWA KALEDONIA
NOWA ZELANDIA
OKUPOWANE TERYTORIUM PALESTYNY
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PANAMA
PAPUA NOWA GWINEA
PARAGWAJ
PERU
PITCAIRN
POLINEZJA FRANCUSKA
POLSKA
POŁUDNIOWA GEORGIA I POŁUD.WYSPY SANDWICH
PORTORYKO
PORTUGALIA
REP.ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
REPUBLIKA CZESKA
REPUBLIKA KOREI
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
REUNION
ROSJA
RUMUNIA
RWANDA
SAHARA ZACHODNIA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS I NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT PIERRE I MIQUELON
SAINT VINCENT I GRENADYNY
SALWADOR
SAMOA
SAMOA AMERYKAŃSKIE
SAN MARINO
SENEGAL
SERBIA
SESZELE
SIERRA LEONE
SINGAPUR
SŁOWACJA
SŁOWENIA
SOMALIA
SRI LANKA
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
SUAZI
SUDAN
SUDAN POŁUDNIOWY
SURINAM
SVALBARD I JAN MAYEN
ŚWIĘTA HELENA
SYRIA
SZWAJCARIA
SZWECJA
TADŻYKISTAN
TAJLANDIA
TAJWAN
TANZANIA
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRYNIDAD I TOBAGO
TUNEZJA
TURCJA
TURKMENISTAN
TUVALU
UGANDA
UKRAINA
URUGWAJ
UZBEKISTAN
VANUATU
WALLIS I FUTUNA
WATYKAN
WĘGRY
WENEZUELA
WIELKA BRYTANIA
WIETNAM
WŁOCHY
WSCHODNI TIMOR
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
WYSPA BOUVETA
WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
WYSPA MAN
WYSPA SINT MAARTEN (CZĘŚĆ HOLENDERSKA WYSPY)
WYSPY COOKA
WYSPY DZIEWICZE-USA
WYSPY DZIEWICZE-W.B.
WYSPY HEARD I MCDONALD
WYSPY KOKOSOWE (KEELINGA)
WYSPY MARSHALLA
WYSPY OWCZE
WYSPY SALOMONA
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
WYSPY TURKS I CAICOS
ZAMBIA
ZIELONY PRZYLĄDEK
ZIMBABWE
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
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HK
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DE
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NU
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NC
NZ
PS
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PN
PF
PL
GS
PR
PT
CF
CZ
KR
ZA
RE
RU
RO
RW
EH
BL
KN
LC
MF
PM
VC
SV
WS
AS
SM
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SO
LK
US
SZ
SD
SS
SR
SJ
SH
SY
CH
SE
TJ
TH
TW
TZ
TG
TK
TO
TT
TN
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TV
UG
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CHODZIESKI
CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI
GNIEŹNIEŃSKI
GOSTYŃSKI
GRODZISKI
JAROCIŃSKI
KALISKI
KĘPIŃSKI
KOLSKI
KONIŃSKI
KOŚCIAŃSKI
KROTOSZYŃSKI
LESZCZYŃSKI
MIĘDZYCHODZKI
M.KALISZ
M.KONIN
M.LESZNO
M.POZNAŃ
NOWOTOMYSKI
OBORNICKI
OSTROWSKI
OSTRZESZOWSKI
PILSKI
PLESZEWSKI
POZNAŃSKI
RAWICKI
SŁUPECKI
SZAMOTULSKI
ŚREDZKI
ŚREMSKI
TURECKI
WĄGROWIECKI
WOLSZTYŃSKI
WRZESIŃSKI
ZŁOTOWSKI
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3031
3021093
BUK
CZERWONAK
DOPIEWO
KLESZCZEWO
KOMORNIKI
KOSTRZYN
KÓRNIK
LUBOŃ
MOSINA
MUROWANA GOŚLINA
POBIEDZISKA
PUSZCZYKOWO
ROKIETNICA
STĘSZEW
SUCHY LAS
SWARZĘDZ
TARNOWO PODGÓRNE
3021033
3021042
3021052
3021062
3021072
3021083
3021093
3021011
3021103
3021113
3021123
3021021
3021132
3021143
3021152
3021163
3021172
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	Razem kwota dochodu podlegającego doliczeniu do podstawy opodatkowania.: 
	Suma kwot z poz. 29: 
	Podstawa opodatkowania: 
	Podstawa opodatkowania: 
	Koszty wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5: 
	P_34: 
	Podstawa opodatkowania: 
	P_35a: 
	Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu, w ramach których zostały poniesione koszty kwalifikowane.: 
	Województwo: 1
	Powiat: 
	Suma kwot z poz. 38: 
	Ulica: 11000.00
	Numer domu: 
	Numer lokalu: 
	Miejscowość: 
	Nazwa pełna darczyńcy 3: 
	Koszty kwalifikowane pozostające do odliczenia w latach następnych na podstawie art. 18d ust. 8 ustawy: 
	Kod pocztowy: 
	Województwo: 
	Powiat: 
	Ulica: 
	Numer lokalu: 
	Kod pocztowy: 
	Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą: 0.00
	Gmina: 40030.24
	Numer domu: 
	Miejscowość: 
	Działalność charytatywna: 
	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: 40030.24
	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży: 
	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 
	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego: 
	Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości: 
	Ratownictwo i ochrona ludności: 
	Kwota odliczonej darowizny: 0.00
	Cele kultu religijnego: 
	Działalność charytatywno-opiekuńcza: 
	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie: 6040.28
	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji: 
	Ochrona i promocja zdrowia: 
	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu: 
	Cele kultu religijnego: 
	Pozostałe cele: 
	Kwota przekazanej darowizny: 
	Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę służący dla celów podatkowych identyfikacji: 6040.28
	Kod kraju: 0.00
	Rok poniesienia straty: 
	Nazwa pełna: 33989.96
	Województwo: 
	Ulica: 0.00
	Numer lokalu: 0.00
	Numer domu: 33989.96
	Miejscowość: 0.00
	Powiat: 
	Gmina: 
	Kod pocztowy: 
	Kwota odliczonej darowizny: 
	Kod kraju: 
	Kwota przekazanej darowizny: 
	Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę służący dla celów podatkowych identyfikacji: 
	Nazwa pełna: 
	Województwo: 33989.96
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Powiat: 0.00
	Kod kraju: 0.00
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 0.00
	Powiat: 0.00
	Gmina: 33989.96
	Ulica: 
	Numer domu: 
	Numer lokalu: 0.00
	Miejscowość: 
	Kod pocztowy: 
	Kwota przekazanej darowizny: 
	Kwota odliczonej darowizny: 0.00
	Identyfikator podatkowy NIP lub numer uzyskany w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym obdarowany ma siedzibę służący dla celów podatkowych identyfikacji: 0.00
	Gmina: 33989.96
	Województwo: 0.00
	Nazwa pełna: 0.00
	Kraj, na terytorium którego przeniesiony został składnik majątku, o którym mowa w art. 24g ust. 1 ustawy: 0.00
	Numer domu: 0.00
	Numer lokalu: 
	Miejscowość: 
	Kod pocztowy: 
	Podstawa opodatkowania po odliczeniach: 
	Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 1 ustawy: 
	Wartość wierzytelności zmniejszających podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej niż przez okres 3 lat (art. 18f ust. 3 ustawy): 
	Wartość wierzytelności zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 1 ustawy: 
	Wartość zobowiązań zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy: 
	Wartość zobowiązań zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 2 pkt 2 ustawy: 
	Wartość wierzytelności zwiększających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy: 
	Wartość wierzytelności zmniejszających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 7 ustawy: 
	Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy: 
	Wartość zobowiązań zmniejszających podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych latach podatkowych: 
	Wartość zobowiązań zwiększających stratę, o których mowa w art. 18f ust. 8 ustawy: 
	Rok poniesienia straty: 0.00
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Rok poniesienia straty: 
	P_117: 0.00
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Razem zmniejszenie podstawy opodatkowania/zwiększenie straty: 
	Razem zwiększenie podstawy opodatkowania/zmniejszenie straty: 
	Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych): 
	Podstawa opodatkowania opodatkowana 19% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy): 
	Podstawa opodatkowania opodatkowana 9% stawką podatku (art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy): 
	Strata: 
	Rok poniesienia straty: 
	Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń: 
	Stawka podatku - art.19 ustawy: 
	Stawka podatku - art.19 ustawy: 
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Poniesiona strata: 
	Rok poniesienia straty: 
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Poniesiona strata: 0
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Rok poniesienia straty: 
	Poniesiona strata: 
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	P_155: 0.00
	Razem odliczenia od dochodu: 0.00
	P_157: 0.00
	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy: 
	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy: 
	Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminachzagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy: 
	Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, inne niż wymienione w opisie do poz. 177 i 178, a podlegające opodatkowaniu: 
	Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przychodów) z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w „Informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego”: 
	Wpłacony bezpośrednio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 179, jednak w kwocie nie większej niż wykazana w deklaracji CIT-6AR: 
	Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających rok podatkowy, w tym także dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 1995 r. poz. 25), i niewydatkowanych do końca roku podatkowego - art. 25 ust. 4 i 4a ustawy: 22989.96
	Wypłaty, o których mowa w art. 21 ustawy: 
	Podatek potrącony od wypłat z poz. 183 - art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych): 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 17: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 17: 
	Należny podatek za miesiąc 17: 
	Należny podatek za miesiąc 16: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 16: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 16: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 15 lub kwartał 5: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 15 lub kwartał 5: 
	Należny podatek za miesiąc 15 lub kwartał 5: 
	Należny podatek za miesiąc 14: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 14: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 14: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 13: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 13: 
	Należny podatek za miesiąc 13: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 18 lub kwartał 6: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 18 lub kwartał 6: 
	Należny podatek za miesiąc 18 lub kwartał 6: 
	Dodatkowa obniżka dochodu przysługująca na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1995 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego w gminachzagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (Dz. U. poz. 63, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy: 
	Numer decyzji Ministra Finansów: 
	Wymień tytuły obniżki: 
	Suma obniżek z innych tytułów: 
	Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.): 
	P_162: 0.00
	P_163: 0.00
	Data decyzji Ministra Finansów: 
	Obniżka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 ustawy: 
	P_176: 0.00
	Data rozporządzenia: 
	Wydatki na nabycie nowej technologii lub inne odliczenia niewykazane w innych pozycjach zeznania: 
	Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy: 
	Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych: 
	Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy, w wysokości wykazanej w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy: 
	Inne odliczenia od podatku: 
	Tytuł rozporządzenia: 
	Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, w związku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniuw roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5: 
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Odliczenia darowizn na cele kształcenia zawodowego – art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy: 
	Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy: 
	Odliczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy: 
	Odliczenia darowizn na cele kształcenia zawodowego – art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy: 
	P_138: 0.00
	Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy: 0.00
	Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw: 
	Wymień tytuły innych odliczeń: 
	Kwota innych odliczeń: 
	Odliczenia darowizn na podstawie odrębnych ustaw: 
	Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy: 0
	Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy: 
	P_147: 0.00
	Kwota innych odliczeń: 
	Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy: 
	P_148: 0.00
	P_154: 0.00
	Należna zaliczka za miesiąc 19: 
	Należna zaliczka za miesiąc 20: 
	Należna zaliczka za miesiąc 21 lub kwartał 7: 
	Należna zaliczka za miesiąc 22: 
	Należna zaliczka za miesiąc 23: 
	Należna zaliczka miesięczna / kwartalna - razem: 
	Zaliczka zapłacona - razem: 0
	Zapłacony podatek, o którym mowa w art. 24b ustawy - razem: 0
	Kwota należnego podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy - razem: 
	Należny podatek za miesiąc 23: 
	Należny podatek za miesiąc 22: 
	Należny podatek za miesiąc 21 lub kwartał 7: 
	Należny podatek za miesiąc 20: 
	Należny podatek za miesiąc 19: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 23: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 22: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 21 lub kwartał 7: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 20: 
	Zapłacony podatek za miesiąc 19: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 23: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 22: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 21 lub kwartał 7: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 20: 
	Zaliczka zapłacona za miesiąc 19: 
	Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy: 
	Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym: 
	Różnica pomiędzy należnym podatkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy, a podatkiem należnym: 
	Suma wpłat dokonanych przez podatnika: 
	Zwiększenie podatku / zmniejszenie nadpłaty: 
	Podatek wykazany w załączniku CIT/IP: 0
	Zwiększenie podatku w związku z utratą prawa do zwolnienia w przypadku cofnięcia zezwolenia albo uchylenia decyzji o wsparciu: 
	Podatek do zapłaty: 
	Nadpłata: 
	Kwoty wynikające z innych przepisów niewymienionych w innych pozycjach zeznania: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 6: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 5: 0
	Wydatkowany dochód za miesiąc 4: 0
	Wydatkowany dochód za miesiąc 3: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 2: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 1: 
	Należny podatek za miesiąc 6: 
	Należny podatek za miesiąc 5: 
	Należny podatek za miesiąc 4: 
	Należny podatek za miesiąc 3: 
	Należny podatek za miesiąc 2: 0
	Należny podatek za miesiąc 1. : 0
	Wydatkowany dochód za miesiąc 12: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 11: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 10: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 9: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 8: 0
	Wydatkowany dochód za miesiąc 7: 
	Należny podatek za miesiąc 12: 
	Należny podatek za miesiąc 11: 
	Należny podatek za miesiąc 10: 
	Należny podatek za miesiąc 9: 
	Należny podatek za miesiąc 8: 
	Należny podatek za miesiąc 7: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 18: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 17: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 16: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 15: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 14: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 13: 
	Należny podatek za miesiąc 18: 
	Należny podatek za miesiąc 17: 
	Należny podatek za miesiąc 16: 
	Należny podatek za miesiąc 15: 
	Należny podatek za miesiąc 14: 
	Należny podatek za miesiąc 13: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 23: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 22: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 21: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 20: 
	Wydatkowany dochód za miesiąc 19: 
	Należny podatek za miesiąc 23: 
	Należny podatek za miesiąc 22: 
	Należny podatek za miesiąc 21: 
	Należny podatek za miesiąc 20: 
	Należny podatek za miesiąc 19: 
	Dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianieniektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 25): 
	Podatek należny, obliczony od kwoty z poz. 296: 
	Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy: 
	Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art. 16e ust. 1 pkt  4 i ust. 2 ustawy: 
	Okresy zawieszenia: 
	Nazwy spółek i okresy zawieszenia: 
	Pouczenia: 1
	Okres od: 2020-01-01
	Okres do: 2020-12-31
	P_6: 
	złożenie: 
	lp: 
	P_A: 
	P_B: 
	P_C: 
	P_D: 
	Nazwa zakładu (oddziału): 
	P_F1: 
	REGON: 
	REGON: 
	NIP: 
	Liczba zatrudnionych: 
	Usun: 
	Dodaj: 
	Zaznacz jeśli ma zostać dołączony CIT-ST/A: 
	rok: 
	Identyfikator podatkowy NIP podatnika: 
	Wartość kosztu: 
	P_2A: 
	P_tytul: 
	P_tytul2: 
	Numer REGON: 
	REGON: 
	REGON: 
	Data za okres od, nie może być wcześniejsza niż 01.01.2020 r. : 
	Data za okres do, nie może być wcześniejsza niż data za okres od.: 
	Kraj: 
	P_15: 
	Podatek od dochodów z odpłatnego zbycia wirtualnych walut zapłacony za granicą, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy: 22989.96
	Wprowadź uzasadnienie złożenia korekty deklaracji.Wskaż pozycje, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji deklaracji.: 
	P_12: 
	P_11: 
	P_10: 
	Koszty uzyskania przychodów poniesione w latach ubiegłych i niepotrącone w roku poprzednim: 
	Koszty uzyskania przychodów poniesione w roku podatkowym, o których mowa w art.15 ust.11-12 ustawy: 
	Przychody, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f ustawy: 
	mały przedsiębiorca: 
	średni przedsiębiorca: 
	duży przedsiębiorca: 
	Ekspektatywa: 
	P_17: 
	Przychody z kwalifikowanych praw: 
	Inne: 
	P_24: 
	Strata (straty) z kwalifikowanych praw poniesiona (-e) w bieżącym roku podatkowym: 3
	Koszty kwalifikowane odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R.: 2
	Koszty kwalifikowane odliczone od podstawy opodatkowania w ramach ulgi B+R.: 2
	P_4A: 
	P_4B: 
	P_2B: 
	P_94_validate: 
	P_115_validate: 
	Poniesiona strata: 
	Straty odliczona w latach ubiegłych: 
	Strata do odliczenia w roku bieżącym: 
	Rok poniesienia straty: 
	Poniesiona strata: 
	P_136_validate: 
	Poniesiona strata: 
	P_139_validate: 
	P_140_validate: 
	P_141_validate: 
	P_142_validate: 
	P_143_validate: 
	P_144_validate: 
	P_145_validate: 
	P_146_validate: 
	badania podstawowe: 
	badania aplikacyjne: 
	Kraj: 
	Kod pocztowy: 
	Miejscowość: 
	Numer lokalu: 
	Numer domu: 
	Ulica: 
	Gmina: 
	Powiat: 
	Województwo: 
	Nazwa pełna: 
	P_6_1: 
	P_6_2: 
	Podatnik wyłącznie otrzymujący darowiznę  : 
	Podatnik wyłącznie przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia   : 
	Podatnik otrzymujący oraz przekazujący darowiznę i korzystający z odliczenia: 
	Kraj: 
	Kraj: 
	Kraj: 
	Działalność charytatywna: 
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