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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika
2. Nr dokumentu
3. Status
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD DOCHODÓW SPÓŁEK
Podstawa prawna:
Art. 28j ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Składający:
Termin składania:
Miejsce składania:
A. MIEJSCE SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA
4. Urząd skarbowy, do którego jest adresowane zawiadomienie
Urząd skarbowy   .
1)
Do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem od dochodów spółek, zwanym dalej „ryczałtem"  .
Podatnicy prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki komandytowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 28j ust. 1 ustawy.
2)
B. DANE PODATNIKA
C.  WSKAZANY PRZEZ PODATNIKA OKRES OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM
3)
D.  PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
8. Imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/-ych podatnika
9.  Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok) 
10. Podpis osoby/osób uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podatnika
Objaśnienia
1)       Zawiadomienie podatnik może złożyć przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego z zachowaniem warunków wynikających z art. 28j ust. 5 ustawy. 
2)       Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym, oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
3)      Podatnik wskazuje cztery kolejno następujące po sobie lata podatkowe (art. 28f ust. 1 ustawy). Rokiem podatkowym podatnika opodatkowanego ryczałtem jest rok obrotowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Opodatkowanie ryczałtem przedłuża się na kolejne okresy bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że podatnik złoży informację o rezygnacji, o której mowa w art. 28f ust. 2 ustawy.
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