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1. ldentyfikator podatkowy NIP podatnika 
11111111 

CIT-8 . 
ZEZNANIE O WYSOKOSCI OSIJ\GNIE;TEGO DOCHODU (PONtESIONEJ STRA TY) 

PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD 0S08 PRAWNYCH 
za rok podatkowy 11 

14. Od (dzlen - rnieslac - rok) 15, Do (dzieli - rniesiac - rok) 

I 15-12- 2 0 1 8 31-12- 2 0 1 9 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os6b prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z pözn. zm.), 

zwana dalej ,,ustawi(. 
Skladajé}cy: Podatnicy wymienieni wart. 1 ustawy, w zakresie dochod6w okreétonych wart. 3 ust. 1 (rnajacy siedzibe na terytorium RP) oraz w 

art. 3 ust. 2 (niemajé}cy siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjé}tkiem: 
- podatnik6w uzyskujé}cych przychody wylé}cznie z tytul6w wymienionych wart. 2 ust. 1 ustawy, 
- podatnik6w zwolnionych od skladania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy, 
- podatnik6w niemajacych siedziby na terytorium RP, uzyskujé}cych przychody, o kt6rych mowa wart. 21 i art. 22 ustawy, wylé}cznie 
od platnik6w wymienionych wart. 26 ust. 1 ustawy. 

Termin skladania: Do konca trzeciego rnieslaca nastepneqo roku (art. 27 ust. 1 ustawy). 
Miejsce skladania: Urzad skarbowy. 

A. MIEJSCE I CEL SKt.ADANIA ZEZNANIA 
6. Urzitd skarbowy, do kt6rego jest adresowane zeznanie2) 
KE;PNO URZ;\D SKARBOWY W KE;PNIE 
7. Cel zlozenia fonnularza (zaznaczyé w/asciwy kwadrat): 

[RI 1. zlozenie zeznania D 2. korekta zeznania 3) 

B. DANE PODATNIKA 

8.1. DANE IDENTYFIKACY JNE 
8. Nazwa peina 

KOlO GOSPODYN WIEJSKICH W ...................... 

8.2. ADRES SIEDZl8Y 
9. Kraj 110. Wojew6dztwo 

l~~:i~;i~~ POLSKA WIELKOPOLSKIE 
12. Gmina 113. Ulica 114. Nrdomu 115. Nr lokalu 
BARANOW RYNEK 21 

16. Miejscowosé 117. Kod pocztowy 118. Poe~ 
BARANOW 63-604 BARANOW 

8.3. DANE DODATKOWE 
19. Podatnik uwzgl,dnia odsetki w kosztach uzyskania przychod6w zgodnie zart. 15c ustawy, w brzmieniu obowil!Zujiicym do dnia 31 grudnia 2017 r., 
w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyé wlasciwy kwadrat): □ 1.tak [RI 2. nie 
20. Kwota odsetek wyliiczonych z koszt6w uzyskania przychod6w (wype!nia si, jedynie w przypadku zaznaczenia kwadratu 1 w poz. 19): 

21. Podatnik jest przedaieblorstwern finansowym, o kt6rym mowa w art. 15c ust. 16 ustawy (zaznaczyé w/asciwy kwadrat): □ 1.tak [RI 2. nie 
22. Kwota koszt6w finansowania dluznego wyliiczonych z koszt6w uzyskania przychod6w zgodnie zart. 15c ustawy, w roku podatkowym wskazanym 

wpoz.4i5 

23. Kwota koszt6w wyliiczonych z koszt6w uzyskania przychod6w na podstawie art. 15e ustawy, w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5 

24. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracil prawo do zwolnienia, o kt6rym mowa wart. 25 ust.11 -16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym 
w poz. 4 i 5 (zaznaczyé wlasciwy kwadrat): 

[RI 3. nie D 1. tak D 2. utracil prawo do zwolnienia w zwiazku zart. 25 ust. 14 ustawy 
;l:,. t'oaatmK wyswpuJe o zwrot mewyKorzystanego oanczema na poustawie art. ,oua ustawy (zaznaczyc wrasciwy xwaorat): □ 1.tak [RI 2. nie 
26. Podatnik by! obowiiizany do sporziidzenia dokumentacji podatkowej, o kt6rej mowa wart. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy (zaznaczyé wlasciwy·kwadrat): □ 1.tak [RI 2. nie 
27. Podatnik by! obowil!Zany do sporzadzenta dokumentacji podatkowej, o kt6rej mowa wart 9a ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy (zaznaczyé w/asciwy kwadrat): □ 1.tak [RI 2. nie 
211. Poaatnlk byt obow1ljzany ao sporzljazema elementu aokumentac1I podatkowe], 

I 
29. Podatnik byl obowiljzany do sporzljdzenia elementu dokumentacji podatkowej, 

o kt6rym mowa wart. 9a ust. 2d ustawy4l (zaznaczyé wlasciwy kwadrat): o kt6rym mowa wart. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy (zaznaczyé wlasciwy kwadrat): □ 1.tak [RI 2. nie □ 1.tak [RI 2. nie 
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POLTAX 

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY 
E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA 

Dochody (przychody) Dochody (przychody) 
wolne I odllczenla wolne I odllczenla 

z zysk6w kapHaioWYCh z lnnych zr6det 
przychod6w 

ar zl, gr zl, 
Razem dochody (przychody) wolne 75. 76. 
Nalezy wpisaé odpowiednio kwoty z poz. 74 i 75 zalë!cznika CIT-8/O. 0,00 5 100,00 
Doch6d po odliczeniu dochod6w (przychod6w) wolnych 77. 78. 

Odliczenie od dochodu straty z lat ubieglych wedtug zasad obowiit2ui<1cych do dnia 31 grudnia 2017 r. 79. 80. 

Doch6d po odliczeniu straty z lat ubieglych wedlug zasad obowi<1zuj<1cych do dnia 31 grudnia 2017 r. 81. 82. 

Odliczenia od dochodu strat z lat ubieglych 83. 84. 

Inne odliczenia od dochodu 85. 86. 
Nalezy wpisaé kwote odpowiednio z poz. 152 lub 153 zal-1cznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie moze przekroczyé 0,00 0,00 1n.,nt,(,1n;.hn,I, · · , 7_ nn7 71 lub 72 · · ; n L..,_,_ · · , 7 --- 75 luh 7" 
Razem odliczenia od dochodu 87. 88. 
Nalezy wpisaé kwote odpowiednio z poz. 154 lub 155 zalë!cznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie moze przekroczyé 0,00 0,00 kwotv·dochodu odDoWiednio z DOZ. 71 lub 72 oomnieiszonei o kwot"' odDowiednio z DOZ. 75 lub 76. 
Odliczenia z tytulu wydatk6w inwestycyjnych 89. 90. 
Nalezywpisaé kwote odpowiednio z poz. 160 lub 161 zalë!cznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie moze przekroczyé 0,00 0,00 
kwotv dochodu odnowiednio z noz. 71 lub 72 nomnieiszonei o kwotA odnowiednio z eoz. 75 i 87 lub 76 i 88. 
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia 91. 92. 
W poz. 91 nalezy wpisaé sume kwot z poz. 75, 87 i 89. 0,00 5 100,00 W noz. 92 nalezv wnisaé sume kwot z noz. 76 88 i 90. 

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA/ STRATA zl, gr 
Podstawa opodatkowania 93. 
Jesli suma kwot z poz. 71 i 72 jest wieksza niz o, nalezy wpisaé kwote stanowi<1C<1 surne kwot z poz. 71 i 72 
pomniejszona o sume kwot z poz. 91 i 92. Jezell w poz. 71 albo 72 wpisano 0, od sumy kwot z poz. 71 i 72 nie 

0,00 odejmuje sie kwoty z poz. 91 lub 92, kt6ra to kwota odpowiada pozycji odpowiednio 71 lub 72, w kt6rej wykazano O. 
W Dozostaivch nrzvnadkach oraz iesli wvnik iest liczba uiemna nalezv w<>isaé o. zl, gr 
Strata 94. 
Od sumy kwot z poz. 73 i 74 oraz z poz. 91 i 92 nalezy odj<1é surne kwot z poz. 71 i 72. Jezell w poz. 73 albo 74 
wpisano 0, do sumy tych pozycji nie dodaje sie kwoi z poz. 91 lub 92 odpowiadaj<jcej pozycji 71 lub 72, w kt6rej 
wpisano 0, oraz nie odejmuje sie kwoty z pozycji 71 ub 72, w kt6rej wpisano kwote wieksz-1 od o. Jezeli röznica jest 

zl, 0,00 liczba uiemna. nelezv woisaé O. gr 

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA 
Kwota odliczenia nie moi:e przekroczyé kwoty z poz. 93. 
Odliczenia zmniejszaj<1ce podstawe opodatkowania z tytutu wydatk6w na nabycie nowej technologii 95. 
Nalezv woisaô kwote z poz, 162 zalacznika CIT-8/O zl, gr 
uanczema zmme1sza1<1ce poasœ~ opoaatKowama z •Y•"'U koszww uzyskama przychodow pomes1onych 96. 
na dzialalnosé badawczo-rozwojow:1k 
Nalezv wpisaé kwote z poz.42 zaläczni a CIT-BR. zl, or 
Razem odliczenia zmniejszaj<1ce podstawf opodatkowania 97. 

Suma kwot z ooz, 95 i 96. zl, 
0,00 

gr 

E.4. KWOTY ZWl~KSZAJACE PODSTAW~ OPODATKOWANIA/ ZMNIEJSZAJACE STRAT~ 
Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatk6w inwestycyjnych - w zwiit2ku z utratll prawa do odliczer'i 98. 

zl, gr 
Kwota zwolnionych od podatk6w dochod6w uzyskanych z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na 99. 
terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w zwiit2ku z utratll prawa do zwolnienia 

zl or 
Kwota odliczonych wydatk6w z tytulu nabycia nowych technologii - w zwiit2ku z utratll prawa do odliczer'i 100. 

zl, gr 
Inne doliczenia do podstawy 1101. Tytut (wymienié): 102. 
opodatkowania 

zl, gr 
Razem kwota zwiekszaj<1ca podstaw~ opodatkowania / zmniejszaj-1ca strat~ 103. 

Suma kwotz poz. 98, 99,100 i 102 zl, o,gp 
E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGL!;DNIENIU KWOT Z CZl;SCI E.3. I E.4. 

roastawa opodatkowama _(pOdaJe sie po zao~r-19,emu co pemycn z101ycnJ 104. 
Jezell kwota z poz. 93 jest wieksza od 0, nalezy wpisaé kwote z poz. 93 pomniejszona o kwot~ z poz. 97 
i powiekszon-1 o kwote z poz. 103. Jezeli kwota z poz. 93 r6wna sie 0, a kwota z poz. 94 jest mniejsza od kwoty 
z poz. 103, od kwoty z poz. 103 nalezy odj<jé kwote z poz. 94. W pozostalych przypadkach oraz jezeli wynik jest liczba 0 uiemna. nalezv WDisaé O. zl 
Strata 105. 
Poz. 105 nie wypelnia sie jezeli kwota z poz. 104 jest wieksza od O. W pozostalych przypadkach od kwoty z poz. 94 0,00 nalezv odiaé kwote z ooz. 103. Jezeli röznica iest liczba uiemna. nalezv we isaé o. zl, gr 

F. OBLICZENIE NALEZNEGO PODATKU 
Je:zeli w Doz. 24 zaznaczono kwadrat nr 1, w czesci F nie wvMlnia sie Doz. 11 o i 111. Poz. 109 i 111 wvoemia sie DO zaokraqleniu do pe/nvch ztotvch. 
Stawka podatku - art.19 ustawy 106. 

15 
Podatek nale:tny wedlug stawki z poz.106, obliczony od kwoty z poz.104 107. 

zl, o,gp 
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J. ODRE;BNE ZOBOWl)\ZANIE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatnik6w, o kt6rych mowa wart. 17 
ust. 1 ustawy, na inne cele niz okreslone w tych przepisach, albo na cele okreslone w tych przepisach, ale po terminach z nich 
wynikaj14cych - art. 25 ust. 4 ustawy 

Miesiiice 1 2 3 4 5 6 
215. 216. 217. 218. 219. 220. 

Wydatkowany doch6d zl zl zl zl zl zl 
221. 222. 223. 224. 225. 226. 

Nale:tny podatek 7> zl zl zl zl zl zl 
Miesiiice 7 8 9 10 11 12 

227. 228. 229. 230. 231. 232. 

Wydatkowany doch6d zl zl zl zl zl zl 
233. 234. 235. 236. 237. 238. 

Nale:tny podatek 7> zl zl zl zl zl zl 
Miesi ce 13 14 15 16 17 18 

239. 240. 241. 242. 243. 244. 
Wydatkowany doch6d zl zl zl zl zl zl 

245. 246. 247. 248. 249. 
Nale:tny podatek 7) zl zl zl zl zl zl 

Miesiiice 19 20 21 22 23 
251. 252. 253. 254. 255. 

Wydatkowany doch6d zl zl zl zl zl 
256. 257. 258. 259. 260. 

Nale:tny podatek 7) zl zl zl zl zl 

K. INNE ZOBOWl)\ZANIA PODATKOWE 
Doch6d uzyskany i niewydatkowany do korica 1994 r. (art. 6 ust 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie 261. 
niekt6rych ustaw regulujiicych zasady opodatkowania oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. poz. 251) 

zl, gr 
Podatek nale:tny wedlug stawki z poz. 106, obliczony od kwoty z poz. 261 262. 

zl 
Kwota podatku naliczona zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy 263. 

Nalezy podaé kwol([l podatku przypadajli!cii do zaplaty za ostatni mieslac roku podatkowego. zl 
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do koszt6w uzyskania przychod6w wydatk6w na nabycie lub 264. 
wytworzenie we wlasnym zakresie sktadnik6w majli!tkU do dma, w kt6rym okres ich u:tywania przekroczyl rok, lub do 

zl dnia zaliczenia ich do srodk6w trwa ch lub wartosci niematerialn ch , rawn ch - art. 16e ust. 1 kt 4 i ust. 2 usta 

L. INFORMACJE DODATKOWE 
265. Podatnik wybral rok podatkowy inny niz rok kalendarzowy (zaznaczyé wlasciwy kwadrat): 

Œ] 1. tak O 2. nie 
M. OSOBY REPREZENTUJ)\CE PODATNIKA 

266. lmif/ i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku 

267. Podpis osoby / os6b uprawnionych lub upowaznionych do reprezentowania podatnika 

268. Data wype/nienia zeznania (dzieri - rnissiac - rok) 269. Podpis i telefon osoby wymienionej w poz.266 

N. ADNOTACJE URZE;DU SKARBOWEGO 
Sekcja ta nie jest wypefniana w przypadku otrzymania przez urzad skarbowy dokumentu w postaci elektronicznej. 

Objasnienia 
1) Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o ktôrym mowa wart. 8 us!. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu mieslecy, z uwzgl11dnieniem art. 8 ust. 2. 2a, 3 i 6 ustawy. 
2) llekroé w zeznaniu jest mowa a urzedzte skarbowym, w tym urzedzte skarbowym do ktôrego jest adresowane zeznanie - oznacza to urzad skarbowy, przy pomocy ktôrego wlasciwy dia 

podatnika naczelnik urzeou skarbowego wykonuje swoje zadania. 
3) Zgodnie zart. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z pözn. zm.). 
4) Obowiqzek sporzqdzania informacji o grupie podmiotôw powiqzanych - tzw. mastertile, jako elementu dokumentacji podatkowej. 
5) Nalezy podaé rok kalendarzowy, w ktôrym podatnik rozpoczal rok podatkowy objf/ly zwolnieniem, a ktôrym mowa wart. 25 ust. 11 - 16 ustawy. 
6) W wierszach "Miesiqce/Kwartaly" liczby ad 1 do 23 oznaczajq kolejne miesiace roku podatkowego przy zaliczkach rnlesiecznych, a liczby 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21 odpowiednio 

kwartaly roku podatkowego przy zaliczkach kwartalnych, w tym röwnlez u podatnika, ktôrego rok podatkowy jest inny niz rok kalendarzowy. 
Podatnicy rozliczajqcy zaliczki rniesleczne wypelniajq odpowiednio pozycje w zakresie poszczegôlnych miesi11cy (ad 1 do 23), a podatnicy rozliczajqcy zaliczki kwartalne pozycje 
w zakresie zaliczek kwartalnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21). 

7) Podatek wedlug stawki z poz. 106, obliczony ad dokonanego w danym miesiqcu wydatku -wplacany jest do 20 dnia rnieslaca nastepujaceqo po rnleslacu, w ktôrym dokonano 
wydatku lub w ktôrym uplynql termin do wydatkowania dochodu. 

Pouczenia 
Niniejsze zeznanie stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. a postepowanlu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z pözn. zm.), na odsetki ad wykazanych i nieuiszczonych w obowiqzujiicych terminach lub uiszczonych w niepelnej wysokosci kwot z poz. 112-188, 190-194 
196-200 i 202-206. W przypadku niewplacenia w obowiiizujqcych terminach kwot z poz. 213, 221-226, 233-238, 245-250, 256-260, 262 i 263 lub wplacenia ich w niepelnej wysokosci 
niniejsze zeznanie stanowi podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. a postepowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narazenle podatku na uszczuplenie grozi odpowieczlalnosé przewidziana w Kodeksie kamym skarbowym. 
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POLTAX 

Dochody (przychody) z tytulu srodk6w finansowych, otrzymanych przez uczestnika projektu - wolne od 47. 48. 
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy 

Wplaty uczestnlk6w systemu ochrony na fundusz pomocowy • wolne od podatku na podstawie 49. 50. 
art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy 

51. 52. 
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 57 ustawy 

53. 54. 
Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy 

55. 56. Pozostate dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 ustawy, z wyj4tkiem wymienionych 
wpoz. 7-64 

57. 58. 
Dochody wolne od podatku w zakresie okreslonym ustaw4 wymienion4 wart 40 ust 2 pkt 3 ustawy 

Dochod61 sp6tek zarz4dzaj4cych specjalnymi strefami ekonomicznymi - wolne od podatku na podstawie 59. 60. 
przepis w wykonawczych do ustawy z dnia 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1010 z p6zn. zm.) 

61. 62. 
Dochody zar24dzaj4cego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust 1 pkt 59 ustawy 

nie wysl4pili o zmian, zezwolen, zgodnie zart 6 ustawy z dnia 63. 64. 
Dochody wolne od podatku na podstawie 2 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych ekonomicznych i niekt6rych ustaw (Dz. U. poz. 1840, z p6zn. zm.) I przepis6w wykonawczych do tej ustawy, 

korzystaj4 ze zwolnienia na podstawie zmienionego zezwolenia 65. 66. w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem 
1 stycznia 2001 r., osi4gni,te przez podatnik6w, i jednoczesnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej 
kt6rzy: wielkosci pomocy publiczneJ (art. 5 ustawy wymienionej 

w poz. 61 i 62) 
67. 68. 

Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy 

Dochody ze zbycia udziat6w lub akcji zwolnione od podatku na podstawie art 14 ustawy 69. 70. 
z dnia 25 wrzesnia 2015 r. o zmianie niekt6rych ustaw w zwi4Zku ze wspieraniem innowacyjnosci 
(Dz. U. poz. 1767, z p6zn. zm.) 
Inne dochody (przychodyJ wolne (zwolnione) 71. Tytulwymienié 72. 73. 
od podatku, w tym na po stawie od~bnych 
ustaw 
Razem dochody wolne 74. 75. 
W poz. 74 nalezy wpisaé sum, 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 nalezy wpisaé sum, kwot z poz. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 0,00 5 100,00 28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68, 70i73. 
Kwote nalezv woisaé odnnwiednio w ooz. 74 lub 75 CIT-8 

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRATZ LAT UBIEGtYCH Kwotastratdoodliczeniawposzczeg6Inychpozycjach 
oraz taczna suma odpowiednio strat z poz. 96 i 117 lub 96 i 138 nie rnoze przekraczaé kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 
oomnieiszonei odoowiednio o kwote z ooz. 74 lub 75 CIT-8/0. 

8.2.1. STRATY Z LAT U8IEGtYCH obnlzaiace dochody wedtug zasad obowiqzujqcych do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Rok poniesienia straty Kwota poniesionej straty Kwota straty odliczona Kwota straty do Kwoia strat z Iat uDIegrycn poaIega1atca 

w latach poprzednich odliczenia odliczeniu 
w roku biezatcym Suma kwot z poz. 79, 83, 87, 91 i 95. 

zl ar zl or zl ar (w zaokratgleniu do pelnych zl) 
76. 77. 78. 79. 

80. 81. 82. 83. 

84. 85. 86. 87. 

88. 89. 90 91. 

92. 93. 94. 95. 96. 
0 

8.2.2. STRATY Z ZYSKÔW KAPITAtOWYCH Z LAT U81EGtYCH 
Rok poniesienia straty Kwota poniesionej straty Kwota straty odliczona Kwota straty do Kwoia strat z iat uD1eglych poa1ega1atca 

w latach poprzednich odliczenia odliczeniu 
w roku biezatcym Suma kwotzpoz.100, 104,108,112 i 116. 

zl, gr zl, gr zl, gr (w zaokr'lgleniu do pelnych zl) 
97. 98. 99. 100. 

101. 102. 103, 104. 

105. 106. 107. 108. 

109. 110. 111. 112. 

113. 114. 115. 116. 117. 
0 
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POLTAX 

Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 165. Numer decyzji Ministra Finans6w 166. 
r. o spl>lkach z udziatem zagranicznym 
(Dz. U. poz. 253, z p6zn zm.) 167. Data decyzji Ministra Finans6w 

Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozpo~zen 168. Data rozpcrzadzenla 169. 
Ministra wtasciwego do spraw finans6w publicznyc • 

170. Tytut rozporzadzenla (wymienié): 

Obni:l:ki z innych 171. Tytut (wymienié): 172. 
tytut6w 

Obni:l:ka podatku na podstawie art. 1 a ust. 1 Oc pkt 1 ustawy 173. 

Og6tem zwolnienia, zaniechania, obni:l:ki i odliczenia od podatku 174. 

Suma kwotz poz. 163, 164, 166, 169, 172 i 173. KwotQ IQ nalezy wpisaéw poz. 108 CIT-8. 0,00 

F. DANE INFORMACYJNE 
F.1. DANE O DOCHODACH Z TYTUtU DYWIDEND I INNYCH PRZYCHODACH Z TYTUtU 

UDZIAtU W 2YSKACH OSÔB PRAWNYCH ORAZ O POBRANYM PRZEZ PtATNIKA 
PODATKU (ART. 22 USTAWY) 

175. 
Dochodi (p~chody), o kt6rych mowa wart. 7b ust 1 pkt 1 ustawy, w wysokosci wykazanej w oswiadczeniu 
CIT-5 lu dek aracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione wart. 17 ust.1 ustawy zl, gr 

Dochodr (przychody), o kt6rych mowa wart. 7b ust 1 pkt 1 ustawy w zwi11Zku zart. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy, 176. 
w ZWÎ l!Z u zart. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach 
inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wykazaniu 
w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5. zl, gr 

177. Dochody (przychody), o kt6rych mowa w art.7b ust 1 pkt 1 ustawy, inne ni:I: wymienione w opisie do poz. 175 
i 176, a podlegaj11ce opodatkowaniu 

zl, gr 

Pobrany przez ptatnika podatek od dochod6w (przychod6w) z poz. 177, jednak w kwocie nie wiQkszej ni:I: 178. 
wykazana w ,,lnformacji o wysokosci pobranego podatku dochodowego" (podaje siQ po zaokrqgleniu do pelnych 
zlotvch) zl 

179. 
Wptacony bezposrednio ~rzez podatnika podatek od dochodu z poz. 177, jednak w kwocie nie wi9kszej niz 
wykazana w deklaracji Cl -6AR (podaje siQ po zaokraqleniu do pelnych ztotych) 

zt 

F.2. DANE O DOCHODACH WOLNYCH OD PODATKU ZGODNIE ZART. 17 UST.1 USTAWY, 
PRZEZNACZONYCH, A NIEWYDATKOWANYCH NA CELE STATUTOWE LUB INNE CELE OKRESLONE WTYM PRZEPISIE 
Suma dochod6w uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzad11cych rok podatkowy, w tym takte 180. 
dochody u~skane przed 1995 r. (art. 6 ust 2 usta~ z dnia 2 grudnia 1 94 r. o zmianie niekt6rych ustaw 
re11uluj~cyc zasady opodatkowania oraz niekt6ryc innych ustaw - Dz. U. z 1995 r. poz. 25), 
i mewy atkowanych do konca roku podatkowego - art. 25 ust 4 ustawy zl, gr 

F.3. DANE OWYPtATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM 
NIEMAJACYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM OD NIGH PODATKU 

181. 
Kwoty, o kt6rych mowa wart. 21 ustawy (podaje siQ po zaokr11gleniu do pelnych ztotych) 

zl 
182. 

Podatek potracony od wyptat z poz. 181 - art. 26 ust 1 ustawy (podaje siQ po zaokrqgleniu do pelnych zlotych) 
zl 
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