
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


POLTAX
Składanie w wersji elektronicznej: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.       
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI
PIT-CFC
(3)
/
POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl
CIT/ST
(7)
/
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
POLTAX
CIT/ST
(7)
/
POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl
CIT/STA
(5)
/
POLTAX
POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl
PIT/CFI
(1)
/
POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO
POLTAX
PIT/CFI
(1)
/
CIT-CFC
info.edeklaracje@mofnet.gov.pl
12.03.2015
Departament Informatyki
ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
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1. Identyfikator Podatkowy  NIP  / numer PESEL
(niepotrzebne skreślić)
podatnika
Pozycja 1 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony
2. Nr dokumentu
3. Status
         ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU  Z ZAGRANICZNEJ 
JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ I NALEŻNEGO PODATKU  DOCHODOWEGO OD 
OSÓB FIZYCZNYCH
Podstawa prawna:
Art. 45 ust. 1aa 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”.
Składający:
Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2a ustawy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład – w zakresie związanym z działalnością tego zakładu, osiągający dochody
z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane.
Termin składania:
Do końca dziewiątego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 45 ust. 1aa ustawy).
Miejsce składania:
Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej „urzędem”.
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
6. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie
7. Cel złożenia formularza  (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 7 - cel złożenia formularza musi być zaznaczony
ZA ROK PODATKOWY
7a. Rodzaj korekty (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1)
2)
Rodzaj korekty
B. DANE PODATNIKA I ZAGRANICZNEJ SPÓŁKI KONTROLOWANEJ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
B.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU ALBO MIEJSCE
       ZAREJESTROWANIA LUB POŁOŻENIA ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
3)
Pozycja 20 nie została wypełniona.
20. Zagraniczna jednostka kontrolowana jest zagraniczną jednostką, o której mowa w (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Zagraniczna jednostka kontrolowana jest zagraniczną jednostką, o której mowa w (zaznaczyć właściwy kwadrat)
21. W przypadku zaznaczenia w poz. 20 kwadratu nr 5, w zagranicznej jednostce kontrolowanej będącej fundacją, trustem lub innym podmiotem albo
stosunkiem prawnym o charakterze powierniczym, podatnikiem jest (zaznaczyć właściwy kwadrat):
22. Zagraniczna jednostka jest zagraniczną jednostką kontrolowaną, o której mowa w (zaznaczyć właściwy kwadrat):
W przypadku zaznaczenia w poz. 20 kwadratu nr 5, w zagranicznej jednostce kontrolowanej będącej fundacją, trustem lub innym podmiotem albostosunkiem prawnym o charakterze powierniczym, podatnikiem jest (zaznaczyć właściwy kwadrat)
Pozycja 22 nie została wypełniona.
B.3. DANE O PROWADZENIU PRZEZ ZAGRANICZNĄ JEDNOSTKĘ KONTROLOWANĄ, O  
       KTÓREJ MOWA W ART. 30F UST. 18 USTAWY, ISTOTNEJ RZECZYWISTEJ DZIAŁALNOŚCI
       GOSPODARCZEJ
32. Zagraniczna jednostka kontrolowana, podlegająca opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzi istotną rzeczywistą działalność gospodarczą (zaznaczyć właściwy kwadrat):
Pozycja 32 nie została wypełniona.
4)
33. W przypadku zaznaczenia w poz. 32 kwadratu nr 1, rzeczywista działalność gospodarcza spełnia przesłanki (zaznaczyć właściwy kwadrat lub właściwe
kwadraty):
34. Wskazanie innych przesłanek, pozwalających uznać, że zagraniczna jednostka kontrolowana prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 33 zaznaczyli kwadrat nr 6.
C. DOCHÓD PODATNIKA Z ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
Kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ust. 5
ustawy, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym przez podatnika prawom do uczestnictwa w zysku
tej jednostki
Należy wpisać sumę kwot z poz. 140 ze wszystkich załączników PIT/CFI, składanych do tego zeznania.
Kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 24a ust. 4ustawy, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym przez podatnika prawom do uczestnictwa w zyskutej jednostki
D. ODLICZENIA OD DOCHODU
Dywidenda otrzymana od zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 5 pkt 1
ustawy
Dochód z odpłatnego zbycia udziału w zagranicznej jednostce kontrolowanej, o którym mowa
w art. 30f ust. 5 pkt 2 ustawy
Dochód po odliczeniach
 
Od kwoty z poz. 35 należy odjąć sumę kwot z poz. 36, 37 i 38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 6 ustawy, nieodliczone w latach poprzednich
 
Kwota z poz. 38 nie może przekroczyć kwoty z poz. 35 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 36 i 37.
Kwoty do odliczenia w następnych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych
 
Od sumy kwot z poz. 36 i 37 należy odjąć kwotę z poz. 35. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 
Należy wpisać kwotę z poz. 39.
E. PODSTAWA OPODATKOWANIA
F. OBLICZENIE PODATKU
Obliczony podatek – zgodnie z art. 30f ust. 1 ustawy
 
Podstawę opodatkowania z poz. 41 należy pomnożyć przez stawkę 19%.
Podatek zapłacony przez jednostkę zależną, o którym mowa w art. 30f ust. 12 ustawy
Podatek zapłacony przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną, o którym mowa w art. 30f ust. 13 ustawy
Podatek należny – do zapłaty (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 
Od kwoty z poz. 42 należy odjąć sumę kwot z poz. 43 i 44. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
5)
G. WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP)
Należy podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu  prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wysokość kwoty na jej rzecz.
AKTUALNY WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW  
46. Numer KRS
Wnioskowana kwotaKwota z poz. 47 nie może przekroczyć 1% kwoty z poz. 45,  po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
47.
zł,       gr
H. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE    
Podatnicy, którzy wypełnili część G, w poz. 48 mogą podać cel szczegółowy 1%, a zaznaczając kwadrat w poz. 49 wyrazić zgodę na przekazanie OPP swojego imienia, nazwiska i adresu wraz z informacją o kwocie z poz. 47. W poz. 50 można podać dodatkowe informacje,
np. ułatwiające kontakt z podatnikiem (telefon, e-mail).
49. Wyrażam zgodę
I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
W poz. 51 należy podać liczbę załączników składanych do tego zeznania
J. PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA
52. Podpis podatnika
53. Podpis pełnomocnika
Pouczenia
1) 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.).
 
2) W przypadku zaznaczenia w poz. 7a kwadratu nr 2, korektę składa się wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty.
 
3) Przez zagraniczny numer identyfikacyjny rozumie się numer identyfikacji podatkowej zagranicznej jednostki kontrolowanej. W przypadku braku numeru identyfikacji
podatkowej, podatnik podaje inny, właściwy dla celów rejestracji działalności zagranicznej jednostki, numer wpisu wraz ze wskazaniem nazwy rejestru.
 
4) W przypadku zaznaczenia w poz. 32 kwadratu nr 1, podatnik nie wypełnia części C–I oraz nie składa do tego zeznania załącznika PIT/CFI.
 
5) Przez podatek zapłacony przez jednostkę zależną, o którym mowa w art. 30f ust. 12 ustawy, należy rozumieć podatek w części, w jakiej kwota odpowiadająca
dochodowi z zagranicznej jednostki kontrolowanej została wykazana w zeznaniu podatnika.
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku z poz. 45 lub wpłacenia go w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie 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.).
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu 1
2. Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu 2
3. Nr dokumentu
4. Status
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
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 */ PESEL**
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON */ PESEL**
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreślić) podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
PIT/CFI 
INFORMACJA O DANYCH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO OKREŚLENIA DOCHODU Z ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ  
za okres
4. Od  (dzień - miesiąc - rok)
5. Do  (dzień - miesiąc - rok)
6. Nr załącznika
Załącznik do zeznania CIT-CFC
A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA I ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
8. Pierwsze imię  podatnika
7. Nazwisko podatnika
10. Pełna nazwa zagranicznej jednostki kontrolowanej
9. Data urodzenia podatnika
B.1. UDZIAŁ PRZYCHODÓW ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 30F UST. 3 PKT 3 LIT. B USTAWY, OSIĄGNIĘTYCH W ROKU PODATKOWYM Wypełniają
podatnicy osiągający dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy.
Udział przychodów, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy, w przychodach
zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych w roku podatkowym
Należy wpisać wartość wyrażoną w procentach z pominięciem cyfr po przecinku.
11.
B. DANE O ZAGRANICZNEJ JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ
B2.DANE O FAKTYCZNIE ZAPŁACONYM PODATKU DOCHODOWYM PRZEZ ZAGRANICZNĄ
     JEDNOSTKĘ KONTROLOWANĄ Wypełniają podatnicy osiągający dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której
         mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy.
Faktycznie zapłacony podatek, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy
12.
Roczny dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej obliczony zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865,
z późn. zm.)
13.
Podatek należny od dochodu obliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych
14.
Różnica między podatkiem obliczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych a faktycznie zapłaconym podatkiem
Od kwoty z poz. 14 należy odjąć kwotę z poz. 12.
15.
B.3. DOCHÓD ZAGRANICZNEJ JEDNOSTKI KONTROLOWANEJ
 
Przychody zagranicznej jednostki kontrolowanej
Należy wykazać sumę przychodów, o których mowa w art. 30f ust. 7 ustawy, uzyskanych w roku
podatkowym.
16.
Koszty uzyskania przychodów zagranicznej jednostki kontrolowanej
Należy wykazać łączną kwotę kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 30f ust. 7
ustawy, poniesionych w roku podatkowym.
17.
Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej
Od kwoty z poz. 16 należy odjąć kwotę z poz. 17. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.
18.
Dochód zagranicznej jednostki kontrolowanej przypadający na jeden dzień jej roku podatkowego
Kwotę z poz. 18 należy podzielić przez liczbę dni roku podatkowego zagranicznej jednostki
kontrolowanej.
19.
B.4. DANE O UDZIAŁACH W ZAGRANICZNEJ JEDNOSTCE KONTROLOWANEJ (art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a oraz ust. 8 i 9 ustawy)
Podatnicy osiągający dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 1 ustawy, wypełniają wyłącznie kolumny a oraz h-j. Podatnicy osiągający dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 2 ustawy, wypełniają kolumny a oraz h-j; w przypadku gdy podatnik wykaże, że faktycznie przysługujące mu prawo do uczestnictwa w zysku lub okres jego posiadania jest inny niż określony w art. 30f ust. 9 ustawy, wypełnia kolumnę a oraz f-j.
Nr okresu
Udział podatnika
w prawach głosu
w zagranicznej
jednostce
kontrolowanej
w %
Sprawowanie
kontroli faktycznej,
o której mowa
w art. 30f ust. 2
pkt 1b ustawy, nad
zagraniczną
jednostką
kontrolowaną
(zaznaczyć właściwy
kwadrat)
Data końca okresu
niezmienionego stanu
w wielkościach, o których
mowa w kol. b-e oraz i
Do (dzień-miesiąc-rok)
Liczba dni w okresie
wskazanym w kol. f
i g
Prawo podatnika
do uczestnictwa
w zysku
zagranicznej
jednostki
kontrolowanej,
o którym mowa
w art. 30f ust. 5
ustawy w %6)
Dochód
przypadający na
podatnika
z zagranicznej
jednostki
kontrolowanej
w danym okresiez kol. a
Wartość z kol. i należy pomnożyć przezwartość z kol. h oraz
kwotę z poz. 19.
a
c
f
g
h
i
j
b
d
e
Udział podatnika
w prawie do
uczestnictwa
w zysku
zagranicznej
jednostki
kontrolowanej
w %
Data początku okresu
niezmienionego stanu
w wielkościach,
o których mowa
w kol. b-e oraz i
Od (dzień-miesiąc-rok)
Udział podatnika
w kapitale
zagranicznej
jednostki
kontrolowanej
w %
5)
4)
4)
4)
3)
20.
21.
22.
25.
26.
27.
23.
28.
29.
24.
zł, gr
30.
31.
32.
35.
36.
37.
33.
38.
39.
34.
zł, gr
40.
41.
42.
45.
46.
47.
43.
48.
49.
44.
zł, gr
50.
51.
52.
55.
56.
57.
53.
58
59.
54.
zł, gr
60.
61.
62.
65.
66.
67.
63.
68.
69.
64.
zł, gr
70.
71.
72.
75.
76.
77.
73.
78.
79.
74.
zł, gr
80.
81.
82.
85.
86.
87.
83.
88.
89.
84.
zł, gr
90.
91.
92.
95.
96.
97.
93.
98.
99.
94.
zł, gr
100.
101.
102.
105.
106.
107.
103.
108.
109.
104.
zł, gr
110.
111.
112.
115.
116.
117.
113.
118.
119.
114.
zł, gr
120.
121.
122.
125.
126.
127.
123.
128.
129.
124.
zł, gr
130.
131.
132.
135.
136.
137.
133.
138.
139.
134.
zł, gr
Kwota odpowiadająca dochodowi zagranicznej jednostki kontrolowanej proporcjonalnie do okresu,
w którym jednostka zagraniczna była kontrolowana przez podatnika w jej roku podatkowym, albo
do okresu, o którym mowa w art. 30f ust. 9 albo 10 ustawy, w takiej części, jaka odpowiada
posiadanym prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki kontrolowanej
(należy podać sumę kwot z kol. j)
Kwotę z poz. 140 należy uwzględnić w sumie obliczanej w poz. 35 zeznania PIT-CFC.
140.
Liczba podatników, o których mowa w art. 30f ust. 9 ustawy, którym wspólnie z podatnikiem
przysługiwały przez cały rok podatkowy wszystkie prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej
jednostki kontrolowanej
Wypełniają tylko podatnicy osiągający dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa
wart. 30f ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy.
141.
                                                                                 Objaśnienia
1) Należy kolejny numer załącznika w ogólnej liczbie dołączonych przez podatnika załączników dla tej samej zagranicznej jednostki
kontrolowanej.
2) W przypadku gdy części B4 jest niewystarczająca do podania danych we wszystkich okresach w roku podatkowym, w których
zagraniczna jednostka była dla podatnika zagraniczną jednostką kontrolowaną , należy wypełnić kolejny załącznik PIT/CFI wykazując
w nim jedynie identyfikator podatkowy (poz. 1), numer załącznika (poz. 6), część A oraz brakujące dane w części B.4.
3) Pierwszy okres rozpoczyna się od pierwszego dnia w roku podatkowym jednostki, w którym dla podatnika jest ona zagraniczną jednostką
kontrolowaną , ostatni okres kończy się z ostatnim dniem w roku podatkowym jednostki, w którym dla podatnika jest ona zagraniczną
jednostką kontrolowaną .
4) Przez udział podatnika w zagranicznej jednostce, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się udział bezpośredni lub
pośredni posiadany samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi.
5) Liczba dni jest liczona począwszy od pierwszego dnia roku podatkowego jednostki, w przypadku gdy dla podatnika w tym dniu jest ona
zagraniczną jednostką kontrolowaną , albo począwszy od następnego dnia po zaistnieniu zmiany w wielkościach, o których mowa
w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy (kol. b-e), albo w prawie do uczestnictwa w zysku, o którym mowa w art. 30f ust. 5 ustawy (kol. i), gdy
jednostka dla podatnika pozostaje zagraniczną jednostką kontrolowaną . Liczba dni jest liczona do ostatniego dnia roku podatkowego
zagranicznej jednostki, w przypadku gdy dla podatnika w tym dniu jest ona jednostką kontrolowaną, albo do dnia zaistnienia zmiany
w wielkościach, o których mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a ustawy (kol. b-e), albo w prawie do uczestnictwa w zysku, o którym mowa
w art. 30f ust. 5 ustawy (kol. i). W przypadku podatników osiągających dochody z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa
w art. 30f ust. 3 pkt 1 lub 2 ustawy, w kol. h należy wpisać liczbę dni roku podatkowego zagranicznej jednostki kontrolowanej, chyba że
podatnik rozliczający dochód z zagranicznej jednostki kontrolowanej, o której mowa w art. 30f ust. 3 pkt 2 ustawy, wykaże, że faktyczny
okres posiadania prawa do uczestnictwa w zyskach tej jednostki jest inny.
6) Dotyczy samodzielnego prawa do uczestnictwa w zysku zagranicznej jednostki kontrolowanej, o którym mowa w art. 30f ust. 5 ustawy,
bez podmiotów powiązanych.
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