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1. Identyfikator podatkowy NIP płatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
za
4. Rok
Podstawa prawna:
Składający:
Terminy składania:
Otrzymuje:
Art. 42 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387,
z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”.
Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zaprzestania działalności przez płatnika przed
tym terminem - do dnia zaprzestania tej działalności
Urząd skarbowy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź
miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby   ; w przypadku gdy płatnikiem jest przedsiębiorstwo
w spadku – urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy.
2)
1)
3)
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja
6. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 6 nie została wypełniona
4)
7. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 7 nie została wypełniona
5)
6)
B. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA
 * - dotyczy płatnika niebędącego osobą fizyczną   
** - dotyczy płatnika będącego osobą fizyczną
8. Rodzaj płatnika  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
7)
Pozycja 8 - jedna z wartości musi być wybrana
9. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **
C. WYKAZ NALEŻNEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU ZA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE
ROKU PODATKOWEGO
Rodzaj przychodu i obliczeniepodatku
Kwoty podatku w poszczególnych miesiącach
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
1. Należności osób zagranicznych,
wymienione w art. 29 ustawy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2. Wygrane w konkursach, grach
i zakładach wzajemnych oraz
nagrody związane ze sprzedażą
premiową (art. 30 ust. 1 pkt 2
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
3. Świadczenia otrzymane przez
emerytów lub rencistów
będących byłymi pracownikami
(art. 30 ust.1 pkt 4 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
4. Świadczenia pieniężne otrzymane
przez funkcjonariuszy służb
mundurowych oraz żołnierzy,
wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4a
ustawy
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
5. Świadczenia otrzymane od
banków, SKOK-ów lub instytucji
finansowych, w związku z
promocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4b
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
6. Należności z tytułu, o którym
mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawy
z umów zawartych z osobą
niebędącą pracownikiem płatnika
(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
7. Gromadzenie oszczędności na
więcej niż jednym indywidualnym
koncie emerytalnym (art. 30 ust. 1
pkt 7a ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
8. Jednorazowe odszkodowania za
skrócenie okresu wypowiedzenia,
wypłacone żołnierzom
zwalnianym z zawodowej służby
wojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
9. Kwoty wypłat z indywidualnego
konta zabezpieczenia
emerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
10. Odszkodowania przyznane na
podstawie przepisów o zakazie
konkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
11. Odprawy lub odszkodowania
z tytułu skrócenia okresu
wypowiedzenia umowy o pracę
lub umowy o świadczenie usług
zarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
12. Odsetki od pożyczek
(z wyjątkiem gdy udzielanie
pożyczek jest przedmiotem
działalności gospodarczej),
(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
13. Odsetki i dyskonto od papierów
wartościowych (art. 30a ust. 1
pkt 2 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
14. Odsetki lub inne przychody od
środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunku
podatnika lub w innych formach
oszczędzania, przechowywania
lub inwestowania (art. 30a ust. 1
pkt 3 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
15. Dywidendy i inne przychody
z tytułu udziału w zyskach osób
prawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
16. Dochód z tytułu udziału
w funduszach kapitałowych
(art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
17. Dochód z tytułu umów
ubezpieczenia, o którym mowa
w art. 24 ust. 15a (art. 30a ust. 1
pkt 5a ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
18. Kwoty wypłacane po śmierci
członka otwartego funduszu
emerytalnego (art. 30a ust 1 pkt 6
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
19. Dochód członka pracowniczego
funduszu emerytalnego z tytułu
przeniesienia akcji (art. 30a ust. 1
pkt 7 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
20. Przychody z tytułu zbycia prawa
poboru akcji (art. 30a ust 1 pkt 8
ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
21. Kwoty jednorazowo wypłacane
przez otwarty fundusz
emerytalny, w związku
ze śmiercią współmałżonka
(art. 30a ust. 1 pkt 9 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
22. Kwoty jednorazowo wypłacane
przez ZUS, w związku
ze śmiercią współmałżonka
(art. 30a ust. 1 pkt 9a ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
23. Dochód oszczędzającego na
indywidualnym koncie
emerytalnym z tytułu zwrotu lub
częściowego zwrotu
zgromadzonych środków
(art. 30a ust. 1 pkt 10 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
24. Dochód uczestnika
pracowniczego programu
emerytalnego z tytułu zwrotu
zgromadzonych środków
(art. 30a ust. 1 pkt 11 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
25. Kwoty wypłaty gwarantowanej
(art. 30a ust. 1 pkt 12 ustawy)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
26. Inne należności niewymienione
w wierszach 1-25
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
27. Suma pobranego
zryczałtowanego podatku
do przekazania do urzędu
skarbowego za poszczególne
miesiące z wierszy 1-26
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
28. Wynagrodzenie płatnika za
poszczególne miesiące –
zgodnie z art. 28 Ordynacji
podatkowej
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
29. Podatek do wpłaty
za poszczególne miesiące
 
Od kwot za poszczególne miesiące
z wiersza 27 należy odpowiednio
odjąć kwoty z wiersza 28.
358. Imię, nazwisko, podpis albo nadruk z imieniem nazwiskiem oraz stanowiskiem służbowym
D. PODPIS PŁATNIKA LUB OSOBY WYZNACZONEJ DO OBLICZENIA I POBRANIA PODATKU 
/ PEŁNOMOCNIKA PŁATNIKA
1) W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy podać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy.
2) W przypadku przedsiębiorstwa w spadku za dzień zaprzestania działalności uważa się dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo
    wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.
3) Deklarację dotyczącą podatku pobranego zgodnie z art. 30a ust. 2a ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41 ust. 10 ustawy, przesyłają do
   urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
4) Ilekroć w deklaracji jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym, do którego adresowana jest deklaracja – oznacza to urząd
   skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla płatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
5) Ilekroć w deklaracji 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.).
6) W przypadku zaznaczenia w poz. 7 kwadratu nr 2 korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
7) W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy podać dane identyfikacyjne zmarłego przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”.
Objaśnienia
1. Deklarację wypełniają płatnicy określeni w art. 41 ustawy, jeżeli są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych
    wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika lub posiadacza rachunku zbiorczego pieniędzy lub wartości pieniężnych, oraz
    spółdzielnie pobierające zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do postanowień art.18 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy
    o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1956, z późn. zm.).
2. Kwoty zryczałtowanego podatku wykazywanego w wierszach 1-7, 12-16 i 26 należy obliczać z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu
    podwójnego opodatkowania.
3. Kwoty podatku i wynagrodzenia przysługującego płatnikom z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego zaokrągla się zgodnie z art. 63
    Ordynacji podatkowej.
Pouczenia
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwot z poz. od 346 do 357 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, 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 uchybienie obowiązkom płatnika grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
3. Nr dokumentu
4. Status
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
podmiotu 2
(niepotrzebne skreślić)
2. Identyfikator podatkowy  NIP  / numer PESEL
1. Identyfikator podatkowy  NIP  / numer PESEL
podmiotu 1
(niepotrzebne skreślić)
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
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	Świadczenia pieniężne otrzymaneprzez funkcjonariuszy służbmundurowych oraz żołnierzy,wymienione w art. 30 ust. 1 pkt 4austawy: 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Świadczenia otrzymane odbanków, SKOK-ów lub instytucjifinansowych, w związku zpromocjami (art. 30 ust. 1 pkt 4bustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Należności z tytułu, o którymmowa w art. 13 pkt 2 i 5-9 ustawyz umów zawartych z osobąniebędącą pracownikiem płatnika(art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Gromadzenie oszczędności nawięcej niż jednym indywidualnymkoncie emerytalnym (art. 30 ust. 1pkt 7a ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Jednorazowe odszkodowania zaskrócenie okresu wypowiedzenia,wypłacone żołnierzomzwalnianym z zawodowej służbywojskowej (art. 30 ust. 1 pkt 13ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Kwoty wypłat z indywidualnegokonta zabezpieczeniaemerytalnego (art. 30 ust. 1 pkt 14ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odszkodowania przyznane napodstawie przepisów o zakaziekonkurencji (art. 30 ust. 1 pkt 15ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odprawy lub odszkodowaniaz tytułu skrócenia okresuwypowiedzenia umowy o pracęlub umowy o świadczenie usługzarządzania (art. 30 ust. 1 pkt 16ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki od pożyczek(z wyjątkiem gdy udzielaniepożyczek jest przedmiotemdziałalności gospodarczej),(art. 30a ust. 1 pkt. 1 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki i dyskonto od papierówwartościowych (art. 30a ust. 1pkt 2 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Odsetki lub inne przychody odśrodków pieniężnychzgromadzonych na rachunkupodatnika lub w innych formachoszczędzania, przechowywanialub inwestowania (art. 30a ust. 1pkt 3 ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
	Dywidendy i inne przychodyz tytułu udziału w zyskach osóbprawnych (art. 30a ust. 1 pkt 4ustawy): 
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