
POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov. pl   

 

 CIT-8/O(14) 1/4 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status  
 

CIT-8/O    
INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU I OD PODATKU 

ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH I ZWOLNIONYCH 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 I ODLICZENIA OD DOCHOD U 

B.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE LUB ZWOLNIONE OD PODATKU  
 Dochody (przychody) 

z zysków 
kapitałowych 

                         zł,       gr 

Dochody (przychody) 
z innych źródeł 

przychodów 

                         zł,       gr 

 

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 

7. 

                          , 

8. 

, 

 

Dochody z tytułu sprzeda ży cało ści lub cz ęści nieruchomo ści wchodz ącej w skład gospodarstwa rolnego – 
wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy 

9. 

                          , 

 10. 

, 

 

Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy osi ągane poza RP, je żeli umowa 
międzynarodowa tak stanowi 

11. 

                          ,               

 12. 

, 

 

Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie a rt. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w cz ęści przeznaczonej  
na cele statutowe 

13. 

                          , 

 14. 

, 

 

Dochody ko ścielnych osób prawnych oraz dochody spółek, których  jedynymi udziałowcami s ą kościelne 
osoby prawne – wolne od podatku na podstawie art. 1 7 ust.1 pkt 4a i pkt 4b ustawy  

15. 

                          , 

   16. 

, 

 

Dochody spółek, których udziałowcami (akcjonariusza mi) są wył ącznie organizacje działaj ące na podstawie 
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach – wolne od podatk u na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy 

17. 

                   , 

18. 

                     , 

 

Dochody organizacji po żytku publicznego – wolne od podatku na podstawie ar t. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy,  
w części przeznaczonej na działalno ść statutow ą, z wył ączeniem działalno ści gospodarczej 

19. 

                          , 

20. 

                           , 

 

Dochody z działalno ści pozarolniczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – wolne od podatku na podstawie 
art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy 

21. 

                   , 

22. 

                           , 

 

Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia – wolne od podatku na podstawie  
art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy 

23. 

                          , 
 

24. 

                           , 

 

Dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 23 i pkt 24 ustawy 25. 

                          , 
 

26. 

                           , 

 

Dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 p kt 34 ustawy, uzyskane z działalno ści gospodarczej 
prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomiczn ej lub dochody wolne od podatku zgodnie z art. 17 u st. 1 
pkt 34a uzyskane z działalno ści gospodarczej okre ślonej w decyzji o wsparciu 
Wypełniają podatnicy, którzy prawo do zwolnienia nabyli po dniu 31 grudnia 2000 r. 

27. 

                          , 
 

28. 

                           , 

 

Dopłaty bezpo średnie stosowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej – wolne od podatku  
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 ustawy 

29. 

                          , 
 

30. 

                           , 

 

Umorzone nale żności i wierzytelno ści przypadaj ące agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki R olnej – 
wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 36 a ustawy 

31. 

                          , 
 

32. 

                           , 

 

Dochody zwi ązków zawodowych, społeczno -zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, iz b 
gospodarczych, organizacji samorz ądu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych zwi ązków rewizyjnych, 
organizacji pracodawców i partii politycznych – wol ne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 us tawy 

33. 

                          , 
 

34. 

                           , 

 

Składki członkowskie członków organizacji polityczn ych, społecznych i zawodowych na podstawie  
art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy 

35. 

                          , 
  

36. 

                           , 

 

Dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszk aniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz 
samorz ądowych jednostek organizacyjnych prowadz ących działalno ść w zakresie gospodarki mieszkaniowej 
uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – wol ne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 
ustawy – w cz ęści przeznaczonej na cele zwi ązane z utrzymaniem tych zasobów 

37. 

                          , 
 

38. 

                           , 

 

Dotacje otrzymane z bud żetu państwa lub bud żetu jednostek samorz ądowych – wolne od podatku na 
podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy 

39. 

                          , 
 

40. 

                           , 

 

Kwoty otrzymane od agencji rz ądowych lub agencji wykonawczych – wolne od podatku na podstawie  
art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy 

41. 

                          , 
 

42. 

                           , 

 

Dochody grupy producentów rolnych – wolne od podatk u na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy 43. 

                          , 
 

44. 

                           , 
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Dochody (przychody) z tytułu płatno ści 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 

45. 

                          , 

46. 

                            , 
Dochody (przychody) z tytułu środków finansowych, otrzymanych przez uczestnika pr ojektu – wolne od 
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy  

47. 

                          , 

48. 

                            , 
           

 

Wpłaty uczestników systemu ochrony na fundusz pomoc owy – wolne od podatku na podstawie  
art. 17 ust. 1 pkt 55 ustawy 

49. 

                          , 

50. 

                            , 

 

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

                          , 

52. 

                            , 

 

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

                          , 

54. 

                            , 

 

Pozostałe dochody (przychody) wolne od podatku na p odstawie art. 17 ust. 1 ustawy, z wyj ątkiem 
wymienionych w poz. 7–54 

55. 

                          , 

56. 

                            , 
           

 

Dochody wolne od podatku w zakresie okre ślonym ustaw ą wymienion ą w art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 57. 

                          , 

58. 

                            , 
            

 

Dochody spółek zarz ądzających specjalnymi strefami ekonomicznymi – wolne od podatku na podstawie 
przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 20 pa ździernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomiczn ych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z pó źn. zm.) 

59. 

                          , 

60. 

                            , 
     

 

Dochody zarz ądzającego wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 p kt 59 ustawy 61. 

                          , 

62. 

                            , 

 

Dochody wolne od podatku na podstawie 
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych 
i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
w oparciu o zezwolenia uzyskane przed dniem  
1 stycznia 2001 r., osi ągnięte przez podatników, 
którzy: 

nie wyst ąpili o zmian ę zezwoleń, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 
2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych st refach 
ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1840,  z późn. zm.) 

63. 

                          , 

64. 

                            , 

 

korzystaj ą ze zwolnienia na pod stawie zmienionego zezwolenia 
i jednocze śnie nie przekroczyli maksymalnej dopuszczalnej 
wielko ści pomocy publicznej (art. 5 ustawy wymienionej  
w poz. 63  i 64) 

65. 

                          , 

66. 

                            , 

 

Dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 20 u st. 3 ustawy 67. 

                          , 

68. 

                            , 
          

 

Dochody ze zbycia udziałów lub akcji zwolnione od p odatku na podstawie art. 14 ustawy  
z dnia 25 wrze śnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi ązku ze wspieraniem innowacyjno ści  
(Dz. U. poz. 1767, z pó źn. zm.)  

69. 

                          , 

70. 

                            , 
           

 

Inne dochody (przychody) wolne (zwolnione) 
od podatku, w tym na podstawie odr ębnych 
ustaw  

71. Tytuł wymieni ć 
 

            

72. 

                          , 

73. 

                            , 

 

Razem dochody wolne 
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. 74 lub 75 CIT-8. 

74. 

                          , 

75. 

                            , 
            

B.2. ODLICZENIA OD DOCHODU STRAT Z LAT UBIEGŁYCH Kwota strat do odliczenia w poszczególnych pozycjach 
           oraz łączna suma odpowiednio strat z poz. 96 i 117 lub 96 i 138 nie może przekraczać kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 
           pomniejszonej odpowiednio o kwotę z poz. 74 lub 75 CIT-8/0. 

B.2.1. STRATY Z LAT UBIEGŁYCH obniżające dochody według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 2017 r. 
           

 

Rok poniesienia straty 
 
 
 

Kwota poniesionej straty 
 

zł,     gr 

Kwota straty odliczona 
w latach poprzednich 

zł,      gr 

Kwota straty do 
odliczenia 

w roku bie żącym 
zł,      gr 

Kwota strat z lat ubiegłych podlegaj ąca 
odliczeniu  

Suma kwot z poz. 79, 83, 87, 91 i 95 
(w zaokrągleniu do pełnych zł) 

 

76. 

└────┴────┴────┴────┘ 

77. 

                           , 

78. 

                        , 

79. 

                       , 
 

 

80. 

└────┴────┴────┴────┘ 

81. 

                           , 

82. 

                        , 

83. 

                       , 
 

 

84. 

└────┴────┴────┴────┘ 

85. 

                           , 

86. 

                        , 

87. 

                       , 
 

 

88. 

└────┴────┴────┴────┘ 

89. 

                           , 

90. 

                        , 

91. 

                       , 
 

 

92. 

└────┴────┴────┴────┘ 

93. 

                          , 

94. 

                        , 

95. 

                       , 

96. 

                     zł   

B.2.2. STRATY Z ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH 
 

 

Rok poniesienia straty 
 
 
 

Kwota poniesionej straty 
 

zł,     gr 

Kwota straty odliczona 
w latach poprzednich 

zł,      gr 

Kwota straty do 
odliczenia 

w roku bie żącym 
zł,      gr 

Kwota strat z lat ubiegłych podlegaj ąca 
odliczeniu  

Suma kwot z poz. 100, 104, 108, 112 i 116 
(w zaokrągleniu do pełnych zł) 

 

97. 

└────┴────┴────┴────┘ 

98. 

                           , 

99. 

                        , 

100. 

                       , 
 

 

101. 

└────┴────┴────┴────┘ 

102. 

                           , 

103. 

                        , 

104. 

                       , 
 

 

105. 

└────┴────┴────┴────┘ 

106. 

                           , 

107. 

                        , 

108. 

                       , 
 

 

109. 

└────┴────┴────┴────┘ 

110. 

                           , 

111. 

                        , 

112. 

                       , 
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113. 

└────┴────┴────┴────┘ 

114. 

                          , 

115. 

                        , 

116. 

                       , 

117. 

                     zł   

B.2.3. STRATY Z INNYCH ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW Z LAT UBIEGŁYCH 
 

 
Rok poniesienia straty 

 
 
 

Kwota poniesionej straty 
 

zł,     gr 

Kwota straty odliczona 
w latach poprzednich 

zł,      gr 

Kwota straty do 
odliczenia 

w roku bie żącym 
zł,      gr 

Kwota strat z lat ubiegłych podlegaj ąca 
odliczeniu  

Suma kwot z poz. 121, 125, 129, 133 i 137 
(w zaokrągleniu do pełnych zł) 

 

118. 

└────┴────┴────┴────┘ 

119. 

                           , 

120. 

                        , 

121. 

                       , 
 

 

122. 

└────┴────┴────┴────┘ 

123. 

                           , 

124. 

                        , 

125. 

                       , 
 

 

126. 

└────┴────┴────┴────┘ 

127. 

                           , 

128. 

                        , 

129. 

                       , 
 

 

130. 

└────┴────┴────┴────┘ 

131. 

                           , 

132. 

                        , 

133. 

                       , 
 

 

134. 

└────┴────┴────┴────┘ 

135. 

                          , 

136. 

                        , 

137. 

                       , 

138. 

                     zł   

B.3. INNE ODLICZENIA OD DOCHODU 
    Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty dochodu odpowiednio z poz. 71 lub 72 
    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. 

 
                  

Dochody 
(przychody) 

z zysków 
kapitałowych 

                       zł,       gr 

Dochody 
(przychody) 

z innych źródeł 
przychodów 

                        zł,       gr 

 Odliczenia darowizn zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy 
Kwota odliczeń z tytułu darowizn na cele wymienione w tym przepisie nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu 
wykazanego odpowiednio w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 lub 75 CIT-8/O. 

139. 

                    ,  

140. 

            ,                                   
 Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego zgodn ie z art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10% kwoty dochodu wykazanego odpowiednio  
w poz. 71 lub 72 CIT-8 pomniejszonego o kwotę odpowiednio z poz. 74 i 75 CIT-8/O. 

141. 

                    ,   

142. 

                , 
 Odliczenia darowizn na podstawie odr ębnych ustaw 

 
143. 

                    ,  

144. 

                          ,            
 Ogółem odliczenia darowizn  

W poz. 145 należy wpisać sumę kwot z poz. 139, 141 i 143. W poz. 146 należy wpisać sumę kwot z poz. 140, 142 i 144. 
Suma kwot z poz. 139 i 141 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 71 CIT-8, pomniejszonego  
o kwotę z poz. 74 CIT-8/O. Suma kwot z poz. 140 i 142 nie może przekroczyć 10 % dochodu, wykazanego w poz. 72  
CIT-8 pomniejszonego o kwotę z poz. 75 CIT-8/O. 

145. 

                    ,  

146. 

             , 
 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. 

147. 
                     

                    ,  

148. 

                 , 
 Inne odliczenia  

niż wymienione odpowiednio  
w poz. 139, 141, 143 i 147 
lub 140, 142, 144 i 148 

149. Tytuł  (wymienić): 
 

150. 
 
 
 
 
                    ,  

151. 

    

  ,           
 Razem inne odliczenia od dochodu 

W poz. 152 należy wpisać sumę kwot z poz. 145, 147 i 150. 
W poz. 153 należy wpisać sumę kwot z poz. 146, 148 i 151. 

152. 

            , 

153. 

              , 

B.4. RAZEM ODLICZENIA OD DOCHODU                                                             zł,             gr          zł,             gr                   
  Razem odliczenia od dochodu 

W poz. 154 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 117 i 152. W poz. 155 należy wpisać sumę kwot z poz. 96, 138 i 153. 
Odliczona w poz. 154 i 155 kwota, o której mowa w poz. 96, nie może przekroczyć tej kwoty. 

154. 

                    ,  

155. 

                  , 

C. ODLICZENIA Z TYTUŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
   Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty odpowiednio z poz. 71 lub 72 CIT-8 
   pomniejszonej o sumę kwot odpowiednio z poz. 74 i 154 oraz 75 i 155 CIT-8/O.                      zł,            gr                 zł,           gr

             

 

Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 39 ust.  4 ustawy 156. 

                   ,  

157. 

,                   

 

Dodatkowa obni żka dochodu przysługuj ąca na podstawie § 10 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 
1995 r. w sprawie odlicze ń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obni żek podatku dochodowego w gminach 
zagro żonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym  (Dz. U. poz. 63, z pó źn. zm.)  w związku z art. 6 ust. 2 
ustawy  

158. 

                   ,  

159. 

,                   

 

Razem odliczenia od dochodu 
W poz. 160 należy wpisać sumę kwot z poz. 156 i 158. W poz. 161 należy wpisać sumę kwot z poz. 157 i 159. 
Kwoty te należy wpisać odpowiednio w poz. 89 lub 90 CIT-8. 

160. 

                    ,  

161. 

,                   

D. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA 
   Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 93 CIT-8. 

 
 

zł,             gr 

 

Wydatki na nabycie nowej technologii 
 
Kwotę tę należy wpisać w poz. 95 CIT-8. 
 

162. 

,                   

E. ZWOLNIENIA, ZANIECHANIA, OBNI ŻKI I ODLICZENIA OD PODATKU 
   Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może przekroczyć kwoty podatku z poz. 107 CIT-8. 

 

  
zł,             gr 

 

 

Odliczenia od podatku zgodnie z art. 20 ustawy 
 
 

163. 

, 
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Inne odliczenia od podatku  164. 

,                   

 

Zwolnienie na podstawie art. 23 ustawy z dnia 14 cz erwca 1991 
r. o spółkach z udziałem zagranicznym  
(Dz. U. poz. 253, z pó źn. zm.) 
 

165. Numer decyzji Ministra Finansów 
 

166. 

 

 

 167. Data decyzji Ministra Finansów 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘                                                      ,                   

 

Zaniechanie poboru podatku na podstawie rozporz ądzeń  
Ministra wła ściwego do spraw finansów publicznych 

168. Data rozporz ądzenia 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

169. 

 

 170. Tytuł rozporz ądzenia (wymienić):  

,                   

 

Obni żki z innych 
tytułów 

171. Tytuł (wymienić): 172. 

,                   

 

Obni żka podatku na podstawie art. 1a ust. 10c pkt 1 usta wy 173. 
 
                                              ,                   

 

Ogółem zwolnienia, zaniechania, obni żki i odliczenia od podatku 
 
Suma kwot z poz. 163, 164, 166, 169, 172 i 173. Kwotę tę należy wpisać w poz. 108 CIT-8. 
 

174. 

,                   

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 wysoko ści wykazanej w o świadczeniu 
CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1  ustawy  
 

175. 

                                                             zł,             gr 
 

 

Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1  ustawy w zwi ązku z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy,  
w zwi ązku z art. 14 ustawy z dnia 30 marca 2012 r. o uchy leniu ustawy o narodowych funduszach 
inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie ni ektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 596), podlega wy kazaniu 
w roku podatkowym wskazanym w poz. 4 i 5.   

176. 

zł,             gr 

 

Dochody (przychody), o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1  ustawy, inne ni ż wymienione w opisie do poz. 175  
i 176, a podlegaj ące opodatkowaniu  
 

177. 

zł,             gr 

 

Pobrany przez płatnika podatek od dochodów (przycho dów) z poz. 177, jednak w kwocie nie wi ększej ni ż 
wykazana w „Informacji o wysoko ści pobranego podatku dochodowego”  (podaje się po zaokrągleniu do pełnych 
złotych) 

178. 
 

zł 

 

Wpłacony bezpo średnio przez podatnika podatek od dochodu z poz. 17 7, jednak w kwocie nie wi ększej ni ż 
wykazana w deklaracji CIT-6AR (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 

179. 
 

zł 

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 lata ch poprzedzaj ących rok podatkowy, w tym tak że 
dochody uzyskane przed 1995 r. (art. 6 ust. 2 ustaw y z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ust aw 
reguluj ących zasady opodatkowania oraz niektórych innych us taw – Dz. U. z 1995 r. poz. 25),  
i niewydatkowanych do ko ńca roku podatkowego – art. 25 ust. 4 ustawy 

180. 

zł,             gr 

F.3. DANE O WYPŁATACH DOKONANYCH ZAGRANICZNYM OSOBOM PRAWNYM 
NIEMAJĄCYM SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP ORAZ O POBRANYM OD NICH PODATKU  

 

Kwoty, o których mowa w art. 21 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 

181. 
 

zł 

 

Podatek potr ącony od wypłat z poz. 181 – art. 26 ust. 1 ustawy (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 

182. 
 

zł  


