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CRS
Nr dokumentu
INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH
Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2019 r. poz. 648), zwanej dalej „ustawą”
Składający:
Raportujące polskie instytucje finansowe
Termin składania:
Do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego za rok poprzedni.
Miejsce składania:
Ministerstwo Finansów
A. DANE INSTYTUCJI PRZEKAZUJĄCEJ INFORMACJE
B. DANE POLSKIEJ RAPORTUJĄCEJ INSTYTUCJI FINANSOWEJ
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
B.2. ADRES SIEDZIBY 
C. RACHUNEK RAPORTOWANY
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES POSIADACZA RACHUNKU
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES POSIADACZA RACHUNKU
C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRES OSOBY KONTROLUJĄCEJ
C.3. DANE SZCZEGÓŁOWE RACHUNKU
7.9.04
info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl
Ministerstwo Finansów
Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
CIT-ST
23.01.2019
17.01.2013
Ministerstwo Finansów
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