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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
6. Nazwa pełna

B. DOCHÓD / KOSZTY (ART. 22D USTAWY)
Źródło przychodów

Przychody, o których
mowa w art. 7b ust. 1
pkt 6 lit. f ustawy1)

a
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)

b

zł,

Koszty uzyskania
przychodów poniesione
w roku podatkowym,
o których mowa
w art.15 ust. 11 i 12
ustawy

gr

zł,

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)

gr

zł,

c

7.

gr

zł,

d

8.

Koszty uzyskania
przychodów, które nie
zostały potrącone
w roku podatkowym
(c+d) – b
(jeśli wynik jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0)

gr

zł,

e

9.

zł,

,

Dochód
b – (c + d)
(jeśli wynik jest liczbą
ujemną, należy wpisać 0)

gr

f

10.

11.

gr

,

,

,

,

C. OBLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO (ART. 22D USTAWY)
Dochód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

12.

Kwota z poz. 10.
Podatek należny wg stawki określonej w art. 22d ust. 1 ustawy

13.

zł

Kwotę z poz. 12 należy pomnożyć przez stawkę podatku.
Podatek od dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych zapłacony za granicą, o którym mowa
w art. 20 ust. 1 ustawy (przeliczony na złote).2)
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 we właściwej pozycji CIT-8 lub CIT-8AB.

zł,

gr

zł,

gr

14.

15.
zł

Objaśnienia
1)
2)

Należy wpisać przychody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przychody osiągnięte za granicą.
Podatek do odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany
w obcym państwie.
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