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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 
 

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 

2. Nr dokumentu 3. Status 
 

CIT/EZ 

INFORMACJA O DANYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM  
OD DOCHODÓW SPÓŁEK  

                               za rok podatkowy 

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 
 

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘ 

 

 Załącznik do deklaracji CIT-8E. 

A. DANE PODATNIKA 

 6. Nazwa pełna 

B. ROK ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI I STATUS PODATNIKA 

 7. Podatnik rozpoczął działalność w roku podatkowym, o którym mowa w poz. 4 i 5 (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 8. Podatnik jest małym podatnikiem (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

C. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW 

 Łączne przychody z działalności1) 9.  
 

          zł,          gr 

 Przychody osiągnięte z tytułów wymienionych w art. 28j ust. 1 pkt 2 ustawy 10.  
 

          zł,          gr 

D. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA ORAZ WYNAGRODZEŃ 
       (poz. 11-16 wypełnia podatnik, który realizował w roku podatkowym warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy, poz. 17 wypełnia 

       podatnik, który realizował w roku podatkowym warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy) 

 Ilość dni w roku podatkowym2) Ilość dni w %3) 

 Liczba pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy⁴) 

11. 12. 
 

13. 
 

 Liczba pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy5) 

14. 15. 
 

16. 
 

 Podatnik poniósł w każdym miesiącu roku podatkowego wydatki na wynagrodzenia w wysokości, 
o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 

17. 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

E. DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA ORAZ WYNAGRODZEŃ W PRZYPADKU PODATNIKA  

   ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LUB PODATNIKA BĘDĄCEGO MAŁYM PODATNIKIEM 
    (poz. 18-23 wypełnia podatnik, który realizował w roku podatkowym warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. a oraz odpowiednio ust. 2 albo 3 

    ustawy, poz. 24 wypełnia podatnik, który realizował w roku podatkowym warunek, o którym mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b oraz odpowiednio ust. 2 

    albo 3 ustawy) 

 Ilość dni w roku podatkowym²) Ilość dni w %³) 

 Liczba pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy⁴) 

18. 19. 
 

20. 
 

 Liczba pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w niepełnym 
wymiarze czasu pracy5) 

21. 22. 
 

23. 
 

 Podatnik poniósł w każdym miesiącu roku podatkowego wydatki na wynagrodzenia w wysokości, 
o której mowa w art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 
 

 

24. 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

F. INFORMACJE DODATKOWE 

 25. Podatnik posiada udziały (akcje) w kapitale innej spółki (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

26. Podatnik został utworzony z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą 
      (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 

 



POLTAX  SKŁADANIE TYLKO ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ: www.podatki.gov.pl  

 

CIT/EZ(2) 
2/2  

 

 27. Podatnik posiada tytuły uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

28. Podatnik posiada ogół praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

29. Podatnik posiada inne prawa majątkowe związane z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu   
      lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 30. Podatnik sporządza za okres opodatkowania ryczałtem sprawozdania finansowe zgodnie z MSR na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy  
      z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 31. Podatnik jest przedsiębiorstwem finansowym, o których mowa w art. 15c ust. 16 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 32. Podatnik jest instytucją pożyczkową w rozumieniu art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2022 r. poz. 246) 
      (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 33. Podatnik osiąga dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 34. Podatnik został postawiony w stan upadłości lub likwidacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 35. Podatnik został utworzony w wyniku połączenia lub podziału6) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 36. Podatnik został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wnoszące, tytułem wkładów 
      niepieniężnych na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli  
      te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników6) (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 37. Podatnik został utworzony przez osoby prawne, osoby fizyczne albo jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli w roku podatkowym, 
     w którym podatnik został utworzony, lub w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału 
     uprzednio prowadzone przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej 
     łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro7) (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 38. Podatnik został podzielony przez wydzielenie8) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 39. Podatnik wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną 
      część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro7),8)   
      (zaznaczyć  właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 40. Podatnik wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału, składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji 
      innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników8) (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 41. Podatnik prowadzi księgi rachunkowe i nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑ 1. tak               ❑ 2. nie 

 

Objaśnienia 
 

1) Dotyczy przychodów osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym rok, za który jest składana deklaracja CIT-8E.  

2) Wypełnić w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. 

3) Wypełnić w przypadku, gdy rokiem podatkowym jest okres inny niż okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych. 

4) Wpisać liczbę pracowników niebędących udziałowcami, akcjonariuszami ani wspólnikami tego podatnika, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

5) Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uwzględnia się po przeliczeniu na etaty w pełnym wymiarze czasu pracy. 

6) W roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 24 
miesięcy. 

7) Kwotę 10 000 euro przeliczyć należy według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w pierwszym dniu roboczym miesiąca poprzedzającego 
miesiąc, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł, przy czym wartość tych składników oblicza się stosując odpowiednio przepisy art. 14 
ustawy. 

8) W roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, nie krócej jednak niż przez okres 

24 miesięcy. 


