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3. §tatu92. Nr dókurncntu1. ldentyfikator podatko\łry NlP podatnika
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ZEZNANIE o WYsoKoŚe; oSlĄGNiĘTEGo DoeHoDU iPoN
l NALEŹNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD O§OB

za rok pcdatkcwy1)

!E$l[JNĘJ flffiPłnl- t g

tJl l -ó11,1 l l1,ż

4. od {dzień - miesiąc - fok}

13_0B-2o21 ;Tfi5. Do (dzleń - miesiąc - rok)

31-12_2o2

Ternrin skłaeiania:
Miej§ffi składania:

Podstawa prawna:

Składający:

A. MlEJscE l cEL SKŁADANIA ZEZNAN|A

,i, żłożenie zćZnaniaY
ĘJłaś.iwy kwadlal):

Lj 2. korekta zeż§ania

E! 11Af,lE E^r.l^Tl\ll11 AlJ. lJńtll- r vL)^ t lltr\Ą

t) 4 rln NlE lnĘNlTVElLaAr-V lt\tE
LJ. l. U^!YL l[-/L-ll | | | ll\/av , vlYL

B 2 ADRES SiEDZiBY
i0. 

'{rajPCL5KA
1t" Wolgwódńwo 12, Powiat

PoL5KlE WlELlCK|

WlELlCZKA
l4" u:ica
WŁADYSŁAWA ]A6[EŁł_Y 6 }z

17, Mi€j§CoWóść
rr!lrl l_-"l/ A
vvIrt !Ll r\Ą

18. Kod pocztowy
jź-ulu

3.3" DANE DODATKS\łIE iv,ypełnic wła§ciłve)

19, Podatnik Y{rbrsł metódę ustglania daty pow§tatłrania przychodót# ra p*dstawie ań. 1? Ust, 39 u§tawy
|-.-]
|.j 1. tak

a^ D,li-łlliL,....-Al^łń;- 
^łś^+Li,r:vr.-!rl9tltv

UlvW,ą4ulą(r!", ilU poz, r--lL]1tak
21. Ods€tŁi s,yłąeze*e z k§słtóH tjzyskania B=ychcdó*, (w./§€łnia §ię w przypacŁu zez$aazea,.a k!,",edritu W pCZ 2c)

ż2, Podatnik je§t przed§iębłor§twer$ fi§a§§owym, o którym rn§!ń}a w 15c u§t. lii u§Ęwy

23. Ksszty finan§owania dfużile8c,tHYłączone z kosztćw Uzyskania przy*hodóW zgodnie z ań- 15€ $sta\Ę},, w roku podatkow},m w6każanym
w poż.4 i 5

24. Ko§zry w.vłąezone z kosztów uzyskania przyehodów na podstawie art= 15e ustawy, w wskażaąymwpoz.4i5

ż5, Podatnik §lrawa do zYiłolniBnia, o Łtórym m9wa W ań. ?5 t!§t. ,t 1 - 1§ u§ta,jvy, w rsk u psfiatkolYyrn
paz, 4

il r.*u* 2- utracił do żw§!nienia w z ań. ?5 ust.14 E]r n,*

o na pod§tawie ań, 18da u§tawy

dokonał korekĘ cen transferowyeh, o której mowa w ań, 1 le {lstawy

ż8, Podatnik wybrał kwartainy §posób wtiacania żaliczek na pod§tawie 6ń, ż5
Ust,1b u§tawy

i*l " ,-,
L] ].ldK

29, Fodatnih wybrał wpłacanie Ealiczek.w formie u§roszczonej na
podstawie ań,25 ust.6-6b ustawy-;, n,,

30. Podatnik Wybrał metodę u§talania różnic kursowych na pod§tawie
przepisów o rachunkowości. o którĄ mowa w ań. 9b tłst. t pkt 2 u§tawy

f] ,,,"r

3,1. Podatnik rezygnuje ze sto§owania metody
kur§owych na podstawie przepisów o rach
mowa w, łlt 9b ust. ,t pkt 2 t!§tavvy

ustalania różnic
unkowości, o któĄ

!-.]L] 1tak

roku

ust, 1

zarząd na

w ań.

* którycł mo+Je w e*, 21 i ari. 22 ustawy
ań" 26

aft.7aa uslawv {składający inloirnację CiTiKV"vi.
(ań.27 u§t. 1 Ustawy),

od osób prawnych (Dz, U. z 2021 r, poz. 1B00,

L}§t,

ań. 1E^

zę



częŚĆ innego
po(istawie przepisaw

1. tak

33, P§datnłk prEenió§łtymcca§§Vls składniki majątttj poza t€rytońur§ Rz€§rypo§politej Folsftiei {zarnacryć lłlaściwy kw*drat}:

I l. er Ę} z. n;e

34, łiVartość rynkowa §kład*ików nylatku tymczasow§.pĘenjesi*nych w rsku podatkowyrrł. Ia który jest §kładan§ zeznanie, Foza tsrytoriufr
§zecuypó§politejPo!§k;ejiFoz.34wypełniajascdatnicy,któ;-zvwprrz_33zaznaczyi; kvłał:atnr1) -'

Zł, gr

35. Podatnik uwzględnia w kosatach Uzyskania prrychodów hipotetyczm6 §d§etki
rez§lwc\ńr]{ lub zapa§owy §półki. $bliczone zgodni§ z art. 1§cb u§t, J ł§tawy

od dopłat do społki l§b uysku przekazałlego na kaFitał

Łąezlr§ kQsżty hipotetycżiy§h od§et§k odl;czoile \Ą, roku po{rakowym wskażanyni w poz. 4 i 5

(Wypełnia §ię W prżypadku i&e!-}łcżenia kwadratu w zl, gr

37, Podatnik jest otlowiązany do złożenia cłT,§T

44.

c, iNFoRMAcJA o ;AŁĄeZNlKAcH
Należy rodac ltczbę dołą*onyń

46. ciTrss §,t. ciT/Kyi/

D,1. FRZYCŁ{ODY §Arczęsci D,l.niewykazujesięprzychodu,którypadatnikwykazujewzałącznikuCiTllp)

kapiiałowych
z zy§ków

źródel pęychodów
Pzyc!-|ady z

B€ż p:-żych6dów, o któl^y*h ri,lolĄ? i/i], ań. 2 d§t, 1, ań. 21 i ał:-, 22 u§lć.fiy, Z za§Ę€ź*fiiem *rt. 7 ust. 3

Pr.ychody z€ położonych na tgrytorirrm RP Ea

200,00

u§tawy o]-aż prz;-chody z dywideld
terytorium RP.

pozaźródełPrzychody
ówłorzędńePrżythody

lnne udziałówZpfżychody niemaiących siedZiŁ,y na

RP
w a*.21 u§t. 1

5§,

priychodót3 położonych p$źa tgryt§riumze odpoloJiedni*
§5p§ź,

5§,

na pnd§ląwie a.t, 1ż ust. 1b pkt § u§taĘy,
zmianie nieklóryeh ustaw określającychli3t6pad*

!§kładtttiy,skane lvPl-,,lĘZl tęUu kofieicjaiiżowanej
które N, a71.2 dnz iaustawy

or, walunki driała!nościprowadzeflia innowacyjńaj
w fok! 4i§

sune \p;ct z poz, 52 54, 56 ; 58
SUn]ę kwol z PoZ, 53 55. 57 i 59,

przychody
ps.. s§ na}eży lvpjsać

61 §,00

n,2, KOSZTY UZY$KANIA. PRZYCHO
w},kazuje w załącźfiiku ClTllPi

{iłl ezęści D,2, nie wykazl.ije się kosztóiv |Jzyskanla pi:y*lodów, i,tóre pcdatfiik

pźi§hódóY/
z zysków

kapitetcłyćh

Kc§żty Uzyskania p.zyeĘodćql edpowie€hi+ w poz. §2 łub §3

p!,:yalłódćw lvyrnieoi§łrych +dpłgJi€dnio !ćJ po;, §4 §]r-

Yvymienionych §dpowiedĘio w poz. 56§zy8kania 66. 67

uzyskania przychodćw wymienianyę Yr poz. 58 lub 59

na
rl$art.

wskazfinymwpoz.4i5
obcwiąarłjącym dó .!iiła 3i gr$dfi i§

latach podatkowych zwyłącrone W 7a. 71,

w*karanym wpoz,4 i 5róku
u§tawy

finansowania
ań.

art. l5e kośńóą,iJ§tałłY
o ań. nie§dliazsne5e ilśtawy

z napodłegająceprzy6h§dów,
rokU w 4podatkowym w§kazarrym paz.p.zych§dów

pcz, '16 należy vfpisać sumę kwst z poz. 6?. 64, s6, 6B, 70, ?2 i 74,
W poŁ. 77 należy Wpi§ać §umę kwot ż Poż. 63, 65, 67, 69, 71, 73 i 75.

Raz€m ko§zty 7§.

330.21

77

PoLTAX POLA JA§NE WYpEŁNIA SKŁĄDAJĄoY, PoLA clEfulNE WYPEŁN|A URZ.AD 
,WYPEŁN|C 

DUZYM|. DRUKowANY|,l] L!TERA|\ll,
składanie w we6jj

D" u§TALENIE DOCHCIDU/§TRATY

63.

33C,2i

lJl l -ó(.,} zJ12

oraz

mowa u§t"

1
I



POLA JASNE 'ńł PEŁNIA SKŁADAJĄCY. PoLĄ clEMl,]i '{l/PEŁNlA URZĄD, r!'} PfLNrc DLrZY |\4l, DR1JKOWANYMi LITERA]!i j CZARNYM LUB NlEBlESKii,Ą
skladan ie w wersji eteklronjcz nej ; ww.podatki.gov,pt

DOCHOD / STRATA (w części D.3. nie wykazuje §ię dschodu l §traty, którę po,3ainik wykazuje vł załączniku CłTi iPi
lfóchód l §trata

kapilat§§ych
7l

pfzychodós
7ł ćr

Dochód l §trata

iub 61 należy odjąć kwotę adpowiednio z poz. 76 iub ;-7. jeżeii różnłca jesi iirŁłą ujemną, naieżycdpowieeinio z roz.
u§1.

trb ?7 należy odjąć kw§tP odPowiednlo z Poż, 6$ llb 61, Jezeli różniĘ jest licuba §iernną. należyOd odBorviednio z no?.76 13n 7

odpowicdnic w poz- 56 57, podtega,!ą§a 7a grani§ą
oraz

od doch§du fJo

.rezelj R1 3oZ. gdpow€dnio 3D iub 31 api§af;O 0. do kwoly Z poz. odpowiednab 78 iut} 79 naieżi, dodga kwotę r p9Z. odpowjedfrjo 82
!ilb 83, jeżeli kwcta Z poZ, cdpoyjiednio 8c |Ub 8i jesi więksa oc J, 3 kw9!a Z poż, 9rjpwiednio 8? lub 83 jest więłSza 

"d 
ltło,|y

Z póZ o.jpowie.inio 80 tub E1, od kviDly Z p.Jż. odpówiednio 82 isŁ] 83 naleźy cdjąc kwotę Z p0:, odpcwiedi]io 80 lub ts1. w p§Zo§t3łych

ó4"

0,00

85.

0,00

Jezeii kwoie Z poz, ocipclvi€d-io 8c iub 8'i jestwięk§.a od c i Yriększa oci kwoil §ciPotsiedfiiazpaz.8ż iub 83, od kwóiy
z pcz ó{ipowiednio 80 lub 81 naieźy odjąć iffiotę z poz. otipowlednio 82 tub s3, §,d pozo§tałyeh pEypadkach naieźT Wpi§ać 0.

0,$0

86.

1 30,ż j

87

D.4, ZaitĘK§ZENl§ DoCHODU l ZilrNiEJSZENlF STRATY7)

z zy§kóW
kapitałowych

zt. cl

z ifrnygh źr*deł
pęych9dóW

88, 8§,

90. st-

Cd kYJofy odpowiednio z poz, 88 iub 89 nalezy odjąć kwotę adpóWiędnio Z pOZ. 86 lub 87; jeżeli !,óżni6a Jest liezĘą
§jer§*ą,

ji.".'a''-.J'!'-jl..jlić:aylvjc!rwJ:t+)Pv.ł'*''\,Ł!!a'1.1uib''Di'jęltlltu.lllJ6lE1|!.!'Z'EJjF:l|!!5

naieźy wpisaó 0-

Dc k*oł 8-4 |l,,,,,,,,,,,,,,,b 85 , 
^^, 

ó' Llh óąk yękl 4ś,9* ę9.

po

z dc{jac

E. USTALEN!Ę PODSTAWY oPODATKoWANIAISTF3TY
E.1 . DCCHODY {PRZYCHODYi WOLNE l ODLiCZ§NtA

ipreychody} Wołn€
i 9diiczenie
z zy§ków

kaPitaławyeh

Dochody
iprżychodyi woIne

; 
^iIi.,^ń;5

ż innych źródeł
pŁ,Vclt9dćw

iła'e;i iip;3aĆ ciipclr;ełlnic k,łol, ż i,oz. 73 l 75 ;ałaaunii(a i]lT,3,C
po

10o, iOt

ł.j3jeźy *p;se. iii.{otę odpow;edfiio z i]G;. 5? l§5 6ł bądź odpóY.iednił Z p,aż, 58 iuŁ 6,1 żałącznika ciT/K!V, ctjilczĘna iiucla frie

ffa

mozę o kvdolę odpowiednio 1 pJi, 96 lub 97dochodU z 94 lub 95

194, 105,

NalBZywpisać kwotę cdpowiednio E poz. ,l54 lub 155 zatącznika ClT_8io. odijczana kyrota nie mcże przekoczyć kt§oty
z §

106,

Należy lvpi§€ć kwatę odpowiednio z poz. l56 lub 157 Załącznika ctT-8lo.
cdli4zała k!łola ni* m§ż€ plt€kr§szyć ksaty d*ehodu §dp§s]is+Ąia ł Po?_ 94 |rrb s5 ps§}ni+j§Łonej a §urrię krł*t C{ji}c$Ji+dr}is

90 lulr 97z

{08.

Należy wpisać kwotę odpowiednio z Poz, 162 lub 163 załącznika §iT-8lO_ ołlliaana kwotfi nie moźe przekroęyó kwoty
z

z 94 tub 95 96 i 108 lub 97 i 1cl9.

{{0. 111

W p8z. 1 12 naieży Wpisać §ur*ę kłJ$ł ż poz, 96, 104, 108 i 1 10.
l]9ilJt.i J3 kw$t Z

nnn nnn

poż.
,113,poż.'l

94.

toktóralub

Podętawa, 11ą"

0,00

E"ź. POD$TAWA OPODATKOW-ANIA / §TRATA

90 albo 9,t YrFi§ano 0,

i Wpi*no 0. $raz nie
kwoi Z pcz.

której
należy
Jź iub

cd kwct 90 91 2 3§!l1ly poz, płz,
Jjzni9poZyc,ijsumy tych kWotysię

i!,l]z

94 i 95, Jeżeli iv
lułl 95. w

115.

1ąn)1

tJi i -ó1.,1 Jl lz

a3.

gr

,i30.21

93,

94, 95,

§ochody

96, 97

98. 99.

1§9,

s,
94 lub



PoLTAX POLA JA§NE WYPEŁN,A SKŁ,A,DAJĄCY PoLĄ clEi/NE ,!/VYPEŁNIA URZĄD, lĄYPEŁlllc Dl]ŻYMl DR UKo\^/ANYfu1 l LlTE RAtvll
skladaniP W we.sji

zł, gr

nowej techńologii l§b innewydatkówłtułu
NaIeży

z łttJłu uzyskania ponie§iónych

ClTiBR.zwpisaóNależy kwote 42por,

padatawę
łrą działain§ść

3, oD NlA oD TAWY CP TKOWANlA

$uma kwot z poz. 116 i ,] 17

Razęin rrnP,!iej§eając§ pcd§tawę

E DSTA4. Pc WA alPoDA KOWANT PolA UWZG ilN NI U ZKWoT CZ Eltr ĘSC

od !R"]9ty ź płz. 114 nełeźy odjać tgstęZpoz,118,

opodatkowa§ia p§

DATKoWA5,E. ZMN sZEEJ lAN ZW K§ZE PoDsTNlA WYAEĘ oPo N lĄ §TRA WARTosCTY}
EWt LNo§C BiWYN H TZ NiRA 1-1AN D

R6Yaktórych 18fań. ust. pkt u§tawy
k*Oi6jeż"li z 9 adFrz, 1est włekszs s.

Wpisać z poz. 14 Płz- Wypelnia
aKr!6ta zffi]i*isz€nła nie może

mowaó 3Ust,Wyt(azanaustawy, rozlicżeniado latacbko|€jnych zeżnaniu aokZapodatkowycb popźedni
ż1poz wpi§uje ftierozłiczonychkw9tę wieEyleiności Znlniei§Z3jących poiistawę odlicz8niadoogod atkoYr'an ia roku

do fozlicźenia żeznańiuf}ieżącym. vvykózaną rokza ?az.pOpźedłj, ?1 kwo|asie,Wypełni8 jeż*ti L 9poz- ić§toc kv?ci§uma z 2+ !,§orypa9ł[e*yć i9poż.

póżostala
§kf*śdłuźej paęz *ń, 18fżgodniałat, ł§t. U5tawy

31apoz, WpisUje z 4§!e kwoh/nadwyżŁę paz, CrTłł{znadZałącZnika 1§kWotą opomniejsżsna kwolę

E §TAlAtr DATKoWA RĄTYZ-lvtl\1 łll ń
lY tf1EJsZE r}"\nrLJLJ UPU N lA/ZW tlĄr\Jl-f.lv §lĘdiliadoł€żeii zł4żenia wietzytełnośćpodatki}we§s zO§tałanie lubł€gu!oWana zbyta)

Należy !!pi§ać klvÓtę z poz. 1 4 ząrą.]znika elTĄĄE. Pcż 1 ź2Wypełnia §ię, jeżeli kwóta ? pól, 11§ iest więt§zą 6d ó.

m§wa w ań. uslżpkiJ u§tavJywienytelności §tlatę, o

zł, gf

!*pi§ac klv.tę Z poz. 2,1 żaĘeznika ciT/ńZ, Paz- 1?3 *łype!Ą,a się, jeżeli kwola z pcz- .i 15.jeśt lóWna 0.

mowa w ań. 18f ust. 1o u§tawypods!awę

E PoDsTA DATKOWAN5 J.4, ZW KSZE lAt\l
ll

Et- OP1^tr o lAźMN tc7E iAEN rySTRA
dniado złożeniafiężeji Zeznania ni€żobOwiążaniepOdatkoweg§ zostało ureguiowane)

lła]*ży *pisa. kwótę z paz. 21 zzŁąóz*źP"a CiT/'|.lż_ PłZ. 1?4 wypeinia sis, iezeii hyrót3 t póu _ -1 15 i8§t Wieksża oć 3,

stfatę. o ft$w3 w ań. 18f U§t, 2 uśtawy

Należy Wpi§ać kwo!ę z poz. 30 raĘcnika CiTlV\u. Foż. 125

podstawę opadatŁow?nia, o ktćrych m3wa H ań. f 8' c§t. 7 tstań^n

się, ieźeli kwoia Z poz, _115 jest róBrna o_wypeł8ia

wpisać kwotę ż poz. 30 żałącżłika CtT^^€. Poż, 1ż§ wypehia się. jezeli i(woł3 Z

zmniejszająćy§h §tratę, o któr;h mową w art. 1 8t ust. 7 ustawy

pDZ. ,' 
1 5 jest więlsża sd 0,

zl,2mnigj§zająey*h rnówa 18fań, 8ust.którycil Ustaw!,
39kwót€ póZ- poż.CiTi\nź 127wo!saa żałącźi]ika kwótaq{ypelnia jeżelisle. z o coóż- pOsniej§Zona słmęz p§r_ od o.jesi większa Xwota niezmniej§Zenia możepaakrcuyc 9 okwoty poZ, ponniej§zOnej

zkwcl poz, 20 21

;mni9,j§żaiącyclr pod§ierłę op§dażks!§a§ia
rok popEedni. Poz. 12a wype{,]ia się, jeź8li

Wartośćżot}owiązań zmniejszających pod§lawę mowa ań. 8lopodażkowania, których 8ust- ustasy,rózliczeniadcWykazana latachkolejnyćh podatŁaWy§h ż3znaniU rókża poprzedniiźapou urcguicweny§hkWóię zObowiązań cOfi]kil dobisżącym Wykazaną l{}z!icż€nia zażeżnanlu kWOta z płz.
§ kWotsumę ?oł. 2§. 21 jest od KWO1awięk§Za możeZmniei§]€nia przekfoczyć ky/oti/

Z

ż8,

zmniejszający+h dcpozostała latechile niźeii.Jżej Jółle§ zz§3dniś!at, 18l ć|l§t, !§tawy
?Bapou, wpisujs nad,.łyżkę§ię z 39kW.ty p*ż, ClT,Ą\żZaĘ$Znika nad kwOtą poź. kw.}isUfiĘ

27p*ż.
zl, gr

PsZo§TAŁ[ Z!t/l Ę K§ZEN lA
roki, podatkowym za ktoly dohoirano zwlekszeń ,

POD§TA isTRA
Zbyta)

ą
,rJĘ§ 7hrNl EJSZĘ lAN OPOWY nATKoylĄN łAp6iJeźeii TY\

lub zmni€,iszeń Zostałiezobowiążanje Ulo\.Jane, aufeg wj§rzytelnośó lubufegUicwana

wpiśai klv-otę Z poż. §g zaĘ€żnika CiTl!^€, Foz, i29 xypełnia się, jażeli i(i.Jcta i pcz. 1 15 jesl Większa 3d e_

rł§§e W a{. u§t_ 8 ustawy3obowiązań stratę, o

zki"cta pJż. odjest wlexsża 0, naleź} 7i.,ltotę pOz. o k,",./otpo;*łiejszołia §uanę płz,
2T 128 opóWięksżcną k#ctsUme poZ. krilotaJeżeii z rcwna9 apoz, 0, kwota z§ię poż. jest

od tos, kw§t 24 jżbpoż. o kwot zpOm§iejszyć 22 ,t29. 0,00
zł, gl

f D§TA opoDAT TAo, Po WA NKOWA lA RAST PO UtłżGL illYD EN KWoTUF- Z E 3 5ĘCZĘSC

płz. 122i 1ź9 O.az ponniejszyć o sum* kwo1 z póz. 124 i 126- .]leżeli
Z poz, 1 l§ naiezy powiększyć o §umę i(wot Z

13$,ą1
Ę.7. INNE ZWĘKSZEN iA PODSTAW OPODĄ TKoVvAN iA l ZMNlEJ§ZENlA STRATY

w popfz*dnieh s/ żwiązku z iltratą prawa do
,*8/datki

zl,

I,-.l l -ó(3,)
A lĄĄ-Jl lż

7 paz.

1,19 pomnieiszofią o

i21,Iża,

l



PoLA JAsNE IJVYPEŁNlA SKŁADAJACY, PoLA clEfulNE WYPEŁNlA URZĄD, WYPEŁN1c DUZYMl, DRUKO\^/ANYM i LITERAMl,
§łładanie w wer§ji

.,diiczone z tytułil nabycia nowy.-ch _ \rJ żwiązku z utratą prawa odli6Ęeń

,L\^
doliczenia Cc padstawJ-

4aą

Suma kwotz poz 13? 133 i 135

n
zl

1 ?^ lA7ali fuŃ2 7

cdią6 klr+otę z pcż,

pełnychioo{iaje z
się
d

Do
n

z3 cdpoz.
alaz

j.a
hr,^+ż ; ń^7 1ąn

31. W

il(po.jaje sle po zaok.ągleniu da pelnych Złotycłr)

{ań. 
,t§ u§t. i pkt !opodatkowania ebięta {9% stawką

pódatku iań, i9

sle !.a zack|aoieniu do pełnycil

opcdaikotvania obję'ta

1
strata
?aż-. 14ł !1b glypdnia sę, jeźeli. kw-.ola z paz. 130
i..eieżi *JEć r.Ę.ts ż pou, 13€. jćż*ti lćźni€ je§t

jest Więkś3a od 0. \ry pozo§teły*ł
ligzbą rj§rriną. *a;eźy !"jpisa§ *-

FĘypadk-ach sd k]ł,§ty z pOż. ,13_1

Ę.8, PODSTAWA OPODATKOWANlA i §TRATA PCI uWZGLĘD§llEl,łlU KWOT Z CZĘ§CI Ę.3, E.5 l E

I 1,19% I 2. §"/"
1 .q u siawy

ż poz"

, 
|.J t/

h§Ct Z poz, 142 i 143,

}.laieży wpisaó klvotę z pgz, i7§ załączłikaClT-8/c. cdiicżana kwota nie fnc}że przekrocżyć kwoty z poz. 1Ą4.

oci poo'gtku

od k,s3ty Z ,-z i .i4 naieży cdjąc kwotę z poz- ,1 45.

Psdatei{ n3leżny pc 13 iak p§datiieńY łrJ§każany w p*z. 4

ż
za rok podatkowy §bięty

usĘlły
20lL

z p§z,

łóz, 147 i 148,Paz. 146 i 148 wypełnia się po Za0krągleniu do pełnych złotychF, oBticZENlE NAtĘŻi{ĘGo PQtrATKU
Jeig|. t o,; 21 Zaz| aczono kwadrat nr'1. \,! cZęśC; F nie Wypełnia §ie

G, ZALtCzKl MlEslĘczNE {ART.
KWARTALNE {ART. 25 UsT, t
w ART, 24B U§TAlsY

u§T6_6B ^r,ąĄEAlJ l,.|sT
AoPoDARAzo TEK,B 1 Uc
6/2 Kwaćał3l{ Kwartał 42MiesiacelKwańał_v 1

Zł

Naieżny pird6t§h, g którym

podetsil,. o któryĘ

zi

24b

zŁzaIiczka
't2i4NłlańŹlaą9i3 tt\r$ańałMiesiąćejKt,{ań§ły

Naieżny p8datek, o którym
ż1

zaplaco*y podatek, § którym
żi

zlliczka
17 1816 Kwańał1§t4 1§l§ Kwańałl§ie*iącelKwańĄ .t3

zl

Naieżrry podatek, a któ.yrn
żł

żl
zaf;,iEe*$y pos3tcI, Ę któryr:r

w ań 24b

żi

lJl l -U,3,) cl 1,2

o

148,147. Roklu}

f 5ż,15a. ls l.

160.1 5ó, 1 59.,r57.1§§. 1 56,

l§5, 1 5§,164,182. T63.,t61-

,l7ż.t71,lo9. 17o.lot- 1a§,

177 
"

,rls.
1 76,174. 1lb,

tlelaiar >aliclke
"' i84.l oJ.i81,j7s. 18§.

T9b,19§,194,192."l91.

lu'l - zcz.?aa.198" 199,t§7

z§7.zg4, 20§. 2U6.,łuł.

zlą-z1 3.21g. 2,11.?§9,

2t9_ zzv.ż17. ż78.215. z,76.



PoLTAX PoLA JASNE WlPEŁNlA §KŁADAJĄaY, Poi,Ą clEluNE \ĄĄPEŁNlA URżĄD, WYPlŁNlĆ DUZYMl, CZARl.JVful

249,

w

7ł

MiesiącelKwańały 11) 2a źlil kwartał 22 ,1 Razem \

Należna ząliezka Zi

zż1. żż3. 2ż4, z?5.

Należny padatek. o któryFl
fiowa waaŁ 24b u§taw} zł

227 ?zB. 22§. 23o.
"?7-

Zaplacony podatek, o kłóryn:
mswa W ań. ż4b ustawv zi

234. ?35. 236" 237 23&.

?'4?, 243" 244,

Róźnisa pomiędzy podatki€m należnyrn a stlmą należn3;ch zaliczek za rsk po.iatkowy

0,z ł26. Jeżeli różnica

245.
U
zl

MA MlZALleZKAMlH PoMlĘDzY PoDATKIEM
zaznaczono kwadrat nr 1, cźeśct H nie

lcA NAL
Jeżeli /3trrcz.

Od kwoty z paz. 226 naleźy §dJąc sumę kwoł z Poz. 14§ i 148, Jeżeii róźnica jest lic.ba ujemną, należy wpisźc 0,

p§między §umą za rok pod5tkowy a 2Ę6.

Zł

odjąc krate z p§z, 146, Jeżeli ióZnica ie§t licźba uj€fĘna. należy wpisać 0od kwól,v Z p1z. ?32 *ależY

Ęóźtiea porniędzy ó któ.yc1 mórł? $ ilśta!lły,, a psdatkiem nal*żnym

0

l'jJle:y ?,,clsac su,.nę kv/ot z ?cż ?33 i ż41

\a,lpłat dokonany*h przee 24g.

0
zi

Surn§ wpłat dokonanych prrez
lłale"'y ryp;53i §u!_-1ę k,,{,ol z Fc:
J€żeli pódatnik §kłada Więcej nź
Wszystkich załacznlków ClTi dS r ,

: podatnika Wykazany§h w załączniku clTl8s i clTr8sP
37 ząłącłhirla ClTl8§ ipoz" 4s zaĘczniŁa CiT/8sP-
jeden zatącznik C!T/8S i ciTl8§p, W poz. 249 §umuje kwoty odpowi*dńlo z poz. 3?
Z pćz. 4§ W§Zy§łkich załacznikórv CIT/8§P,

Ztxiększeni+ podatku wynika.iące z załącznika clTlBR i clT/v\rw

Należy wpis€ć sumę kwót ż Poz, 45 zaiącznika CiT/BR i poz_ 15 załącznika CiTr.nfftl,

250,

z1

w zyt łąeku ł 0tl3tą prawa do zwolnienia ,ł, pEypadku łofniecia zez!^rolenia lub uchylerriaZwiększenic podatku
d+cyzji o Wsparciu

ClTl'S§ i CliiSSF, w pc=,
ĘaĘczilikćw ClTl8SP.

wpisaćNałeży z 38 clT/8§ 4kwotę §óz. ,ałącZnika JeżeJic!T/8§PpoZ. zaĘ*znika skiacapocjainik n!zyr'ięćej jeden
zodpowi€"lniek!,yaty Dóż- Ui l.wśzysti(ichż€ią§zników paż. wszysii..ićh

z1
,,ĘJnikająee 

= 
ilłnyći1 prżspi§ów n;ewy*li§ńionlroii w iń§y.Ł. pożycjaeh zeznan!aZFrięk§Ęeilie p9{iatŁu

Podat§k wykazany W zslą§zniku clT/tP 253.

z!
Podat§k należny od dochodu ż
!r. t€rminie złoźenia Zeznania

wykazane w załącrniku ClTlKW, do .apłaty

Należy wpisac kwoię z póz. 6ź załącznika ciTlK'w.

albq j€go 254.

zl
prżeke3anych plet*ikowi (spółce nierłlchomaś§iowśj} E§ rok peć*tkowy§uąr*:aliczek ?§§.

zl
do Zapłaty
hw§t z p§z, żĄ7 , 25a, ?51 , ?5ż, 253 i 254 należy odjąc kwQtę Z poz, 24B, 249 i 255. Jezełi różnica jest

ó^lĄł^i

0d
i!D-

zl

. PoDATEK §o ZAPŁATY f NADPŁATA

i4l ! 
?.5i na'ezy odjac SUme kw§t z paz. ,146, 143, ?47 . ?5c. 2§ 1 . ?52 253 i ?54, .le;eli róźĘ jca jeśt

Nadpłłia
L]d r poz, 248,

należ;,

Wydatkow*ny doehód zł

złNależny podatek 12)

doehód

podatek iŻ)

wydatk*l#ar,}, doc!T ód zł

1?)

dochód ź

12)
zl

ClT_8,.,, \)l lz

7'

ć4v. zą1.

J. O,ąRĘBf{E ZC§CWiĄZANiE PGDATKO\ńI'E - Oocłloay wydatko.wane przez podatników, o których niewa w ań. 17
ust. '1 u§ta\,vy, na inne cele niż określone s/ tych przepi§ach |ub niezgodnie z Ęmi przepis§mi : a*. d5 ust, 4 ustawy



x PoLA JĄs|,1E WYPEŁNiA SKŁADAJĄCY, PoLA clEMNĘ WYPĘŁNIA URZĄD,',r'VYPEŁNic DUZYlr1] DRUKOWANYl\r1 j Ll'| ĘRAM l.
si{tadanie w We§ji

CZĄRNYful LUB NlEBIEsKlM
ęię ktło fr ic zi| ej : ww, p§ datk i.§aY.p'

,NNE zoBowlĄZANłA PoDATKOWE
Dochód doużyskany kańca f,1994 o lnielYyciatkowa ny {ań" tJst. z ldnia 19§4 r"ustawy grudnia zmlanle

U3t6wfii€*tóryeh r€g 4§ady!łUjacyih opcdatłcg"8nia fii§kt$fyc!r 3§t€w zli 4 §dtinłYglr
obliczcny oćj dochodu z poz,3a4Podatek 305,

Naleźy pccjać podatck Dźypadają§y dó zapłat/ za o§iatn; łrie§iąc ioku pOdatkcwe9o.

naliczonv z art,39 t!§t.4 u§Ę!łly

naliczoneodsetki dn iaod dozaiaczenia kosż*ów nauźysi(anis wydatkóWprzy-chodóix lubnabycie w!it$/orŹ§rlie We
składnikówzakresie domaiatku dnia, okfe§ ichktórym ułwania rok, dolub dnia doichpęekroczYt zalicżenia środków

EańosĘ! n i€rłata ria i nye li 16G 2 zl
odsefii naliezone na podstawie arŁ 7 usL 8 u§tau}

żł
o{isetki naliezone na Podstawie ań, 12 Ust lab u§tźlvy

a
PodateŁ naieżnj- od doehcdu
zeznania

Z p{żek3z'.ałe€i!ia, wykazłl.r- s/:ałącz*iku c}.T,lHw, płat.ty .ńł częściash ps terminle a{Ą

wykaaany w

ciT/KW
z1

3,1 §, PDdatnik doko:}ał odpisó§. fra vfyodrębnii}ny w kapitale
! zezn aczy ć łłaściwy kwadraiJ:

leźerslc"łsyrn f$ndu32 tjtwDrżGny ła aeiś ilHórestycyjne, r§odnie z ań. 1§ ust. ,!hb uętawy

[ : ł"t Ę z.n;"
adpi§u podatkowym 4 5w§kazany§t poE,

i,,+ypa,'łić zaznaazefiia kwadi3tu poz.

3!7- P*dat*ik zicżył do *"łaśsiĘc§§ fi€rz€lniką $iz?dri skalboyJeg§
(Zaznaczyć właśclwy kwadrst):

łłformaeję <r p!anov.,&nye łt i.lE€styaj€eh Z§*dili€. art. 15 U§i."lhb pkta tit. a U§ta§Y

I r. t"t Ę z, niu

31ą F§d3tni& grybrał rok podatkow_v inny niż roit kalen€iaPoirfl {zazna1z.lc właś.rwli i{Wadlat):

ikPodatI roku rck una§tępuiącymp§datkówym, po 4wśkazsnym poZ. 5, §podatk§wani€rozpoczyna od docbodórł,rr§cżź}łt€m §oołeitakreśłonym rozdzi§łe §b §stawy właściwy(zaznaczyć kwadrai):

l Uńu podatkowYrf!. -*p§prżedżającym wskaZeny poz, .ak§ń6Zył5, ód6podalko-tiranie §półekrozdzials b§kreślonyrn §§tawy (zaznaczyc WłaśCiwykwadrai):

L, iNFORMACJE D§BATKOWE

f] r.r.t Eiz,,,,i*

I r.t*l.E! z.ni.

f] 1,or Ei e. n;u

3f8, Podatnik iest spółką }i6ruehOm$ściową, o którsj fis!łć Yy art" 4§ pkt 3§ tl§ta\ryy (zaznacłyŁ tł,lłściwy.kwadrat]:

il l.rux E} ,,n,*

lNFoRt*AC..,E O oKR§sACt-l Zp,Wl=SZENiĄ1uL

i_.1.1" t},,iFoRMACjA o CKRE§iE ZAWiE
DZIAŁALNOSC l GO§PODARCZEJ
\ff ART. 25 U§T" 5A USTAWY

SZ E t j lA,,fl R O KU PC DATKoWYfu1 \,\Y KC NYloiA N iA
PRZĘZ PODATNIKA, o KTOREJ IVloWA

319. Okres,y

lJl l -Ui3,) l 11ż



PoLTAX Poł_A JASNE WYPEŁN1A SKŁADAJĄcY, PoLA clEilNE wYpĘŁNlA URąD ,^1PEŁNlc DUZYful|

-.1ś ińh^ i-i^H6-i_

Oblaśnienia
1)Róki6mpodatkovrymjestrókkalendaĘowYlubWprzypadku,októrymmowźWań 8Ust,1 ustawy,ókrćsko]6jnyćhdwunaśtumie§ięćy,żuwzględnieniemań 8ust 2,2a,3i6

U3lavjy
2} |iekr-co je§t m§wi, q uEędzig §karb0wym, § tym Wędżie sk*rbawym, dc któręgo je§t adrgs#ane ?eznalB* - ou nacźa to urząd skarbcYły. pEy pcmtrV ktsĘc *4aŚ§iwy dia

pódatnika n6cieii]ik UiZędU skańOwego Wykonuje swoje Zadania-
3)]lgkroćje§tmowaoo.dy:Naciipodatk$We!.Oznaazatoustavęzdsja29sierpnia1997I.-ońyna§}apDdatkowai,Dz,Ll,z2a2lr.g1z.154a.zpÓŻn Zfr}
4) Korekta shładana w toku pcstępowaffi, podatkowego * §p€sie !§];k6ilia opodatkowaniai korekię skiada §ję *raz Z uzasatinienienl p-aycżyn korekr]
5) Ań, 25 ust. 6b ustawy obOVJiąZLlje cd dni6 1 lipca 2020 r,

mają swo,ią siedzibę, w ty]n podatrj.y prolvadzący dżiała]nŃć popęez poł§żóny na teryłonum RP zaklad żagranicżny, żalrudria]ąey o§oby na podstawie unc{y 0 praĘ
- an,28 usi, ,1 i 2 ustey oraz ań,10u3t.1,2 i 2a u§tawy zdnia 13 listopada 2003 r. o dochodach,,ednostek samoęąduterylanalnego (Dz. U, z2021 r, poz.'1672, z pÓŹn, Łm.).

,.. ńó- n/ i(,.d.=il| ń. 1 .rlśav .-Ą_^ l:ć-hA r_l_,ń-ń

Zwiększają dochód bądź Zsn'ejszają §tratę) oraz ksotę doliczenia, o któiej n]owa W ań, 27 ust. 4a ilstawy,
Bi Pedatnik wykauj* wi€rzyteln$ści iub zoMwiąZania Wynike]ące z ań, 4 pkt 1a §§t3wy Z.ll1is $ flarła 2013 r, o prze§iv+dżiałffi}u nadmiefnyin oŃźnieniom w transkcjąćh

handiaY{:/ch (Dź, U. ż 2021 r, p)z, Ą24,zpóż", zn,) W żeżfraniu składanym Za rok podatkowy, iv któłYm upłynęło 90 dni Od dnia ilpiy§u terminu zapłaly okreśionego na t'ał(uue
{laci}Unku}'ubwujTowie,!,jamocyaft.38oustawi/ternjnd]awjeźycie'jdckonująCychZmfrj9jsz)ń,oklórychmowaWań,?5U€t19pkiJolazań 18lU§t. 1pktlu§!6wy,albc
Zwiększełja, c klórym molva w ań, 18f ust_ 2 pkt 1 Ustawy, Wynosi 30 dni. nie dłUżeJ njż do koóca roku ka]effdaEowegó, v/ idóryn odwoiaoo słan epidemji ogłószony Z poflodu
cOVlD_19.

9} suma kwot z póz. 138 i 139 odpowiada kwode Z poż- ,]37.

10) Nalezy podać,ok k lendaEowy, W którym padatnik rozpo.ząi rok pódatkowy Jbjęty Zryólti€n]es, o któlyln $owa W ań, ź5 u§l. 1 1,16 ustawy.
11} Wwiei§Zach "MiesiącelKw3ńaly" liĘby od 1 do 23 oil3*ają kole.jne miesiące rcku podatkowego pEy zaliazkqch miesieczn}ch, a liczby 3, 6, 9, i2, 15, 18 i 21

rożiiczająey Zalicżki mie§jgczne wypełniają odpo$iednio pożycj€ W zaklesie pos;czególnych mjesięct (od 1 do 23), a podatnicy rcżLicźający zali€ki kwańaine pozycje

W Zakresie zaliczek kwańal§ych {3,6. 9,12.15, i3i21}.
12} p.Jdatek §bliuo*y od dckmanęgo W danym miesĘc* Wydatku - w$eai je§t cc 20 dnia miesiące nesłępu.iącego po mie§iącu, w któ..ym dakonana wyd€lk§ lub w którym uńyĘ

temiil do wydatkowania dochodu.
13) Podatnik dokonuje Zapłaty podalku fraleznego ź końcem pierusżego mj€sjEca naśtępując€go 90 osiatnjfi foku opodatkowanja rc?ałtem od dochodóW spółek, jeze]i podalnik

stcsovJał to opodatxow8n]e kró€j niż aztery iata podatkowe. ltł puypadku opod§ikówan]a lyczaitem cr! dochodóW śpeĘk W śposób i]ióp€eM-any pżez okre9 diuzszy niż cztery
lata podalko!łe Zobow]ążanie podatkowe Wygasa W aałości - ań, 7a3 ust 5 (stawy.

pouczania

źeznai]ie §ianNi psist3wę do w!§iawignia tyiufu wykonryczego, w tym ió#frież ia od§etkj od hwot Wykazanyeh W poz, 1,49-ż25,227-ż31,233-237, ż39,ż43, Zgódl]ie Z art, 3a § 1

pktlUslawyZdnial7czeNca1966r.opc§tępowaniuegzekućyjnymwadmini§tlacji{sZ,\j.z2o2g{poz.1427 zpóżnżm-)-

Za podanie ,]jeprawdy \rr zĄ|ąenie grawcy i pr:ef tó na|ażenie poda!ku t]a U§zcżuiren!e grc?! odpowiedżlalnośc pźewidzjana w K".deksie karnym skaóowym,

ą;ł

1-1l -ó,.,l vl lz

33§. Nazr^ly

JAWN
lNFoRMAcJA o oKRĘslE ZAW§SZENIA
DZlAŁALNoŚct GCISPODARCZEJ sPoŁKi

lAW KURo
JEJ

lub która roku.)ąań. 5bubt, kOmandytcwe.ispółkibędącyusta\ŁY, spóikiwspóinikiem jałvne,;
działaIności

l 
' 

lhi'\lE iNlEl"-\pl\/lA/- lEL.Ł, !rlllL lltl Ut\lglnudL

t

za
On M }.lĄ iŁu,& B_ii

*u,*: ,ś *Ą* ć,łŁeć..ż "<.ŁLć,t I,'1ź

do
t"Q

lub

tdłj.t}*łnieria aeznani* (d:ień - mie§iął, fok)

c§, §p2,7 r

32§, Fadpi§ i t8lef6n o§aby Yrymi$nionsj !t po=,322

$to t,ź Ł6 ą€

M. O§OBY REPREZĘNTUJĄCE PODAT

N. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
eiokumentu,uv!^ *:/.:Ą.-r

L.1-2.

L



PoLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CiEMNE \AryPEŁNlA URZĄD \ĄYPEŁNIC DUZYl',il DR

lNFCIftr*AcJA PODATNIKA POEATKU DocHoDoWEGo oD o
PRAWNYCH O OTRZYMANYCHIPRZEKAZANYCH DAROW|ZN

nr3

^l"r 
R

\Jl l -tJ

w roku podatkowym
4, 0d (dzień - mie§iąc - Iok)

13-08-2a21
5. Do (dzień - miesiąc - rok)

31_12-2021

3. Sta,1, ldentyfikator podatkowy NłP podatnike

6B3ż,i 16644
2. Nr dokurfientu

i:l 1 9-05-

6. Nr formularza

1 / 1

Ań. 18 ust. 1f pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 l. o podatkLl dochodowym od osób prawnych {Dz. U. z 2019 r. poz. B65,
z pózn. zm.), zwanej dalej 'usłavJą",

Fodatnicl/, o któr_Ych mowa W ań.18 ust,lf pkt 1 u§taw_Y, lub podatnicy składaiący zeznanie, o którym mowa W ań.27
u§t,1 ,.j§ta!gy, dla ktćrych i*farmaeja ta stanoY{i załącznik cc Zez§ania,

Do końca trzeciego mie§iąca następnego roku {ań,27 u§t,1 ustawy).
Urząd skańovły.

Podsława prawna

składaiacv:

Termin składania:
ll{iejsce składania:

WlILlCZKA
do

URZĄD 5KARBoWY W WlELlcZCE
adfe§ołVana 

'§st

I 
' 

, Oory"ry podatnika nieskiadającego zu"nnniu FlZ- 3tanowi załacznik ćo ż*.i-iafiia

A, Ml§Jsf;E l cEi_ §KŁADANIA lNF§RillAcJl

|Fl 1, ztoźenie informac.ji il 2. kolekta i*fermacji 3)

B. lNFORMACJE 0 PODATNIKU Jeżeli poclatnik §kłada vjięc.*j niż jeden formularz, ł.ęść B \ĄJ_vpełnia na kazdynł formularzu,

a { nl{pEśl trr\llF DrTn7A ll l Dr'\nATN|lt(AU-l. ul\l\LULLI!lL itUUiJtuu l "Jrl,tIrYllV\

B,3. ĄDR§s §i[DZiBY

ts. Rodraj podati}ika {Zażfta§Zyć wlaściwy kwadlat):

B.2, DAN§ l DENTYF|KACYJNE

!ś, nFśJ

PsL5KA
|,,, tr!JcEilUżŁ!!t",

MAŁoPoL5KlI
lą Hilsitst

WlEL|{Kl
17. Nr domu

o
18. Nr lokalu

32

,!5, Gmina
tnilrl ta7tl^vvlf l l! l ĄĄ l^łt An!/cL 

^tAl^ 
lA-trl L\/VvLhU l fLżlvvĄ JĄUlf LL l

1§. Ulica

19^ Miejscowośó
\^/ltrl la?l,/A

20. Kod p§cztowy
?1 

^1n

c. lNFoRMAcJA o DAftoWlzNAcH4}
?oz. żż, ż3, ż4 oraz części C.i, C.ż, C-3 naleźy wypełniac tyiko wówczas, gdy jecinorazo\łla kwota darowizny przękraczy ,t5 00fi zł iub jeżeli
suma wszystkich darowizn §trźyrnanych w danym roku pociaikowym od jednego darczyńcy pzekroczy 35 §00 zł- 

z,

200,00

{Jd osoby prat/vnej (1}

\ł tym

9r

0,00

Kułote §§#€m alłć}.mairyth d*.f*,,rrizn 5}

W poz.ŻŻ.Uu puudłllitr
EDAN DARCZYŃCY 11 (

Udi lewpisać

C" 1. 1, DANE lDĘNTYFiKACYJNJE
?§, Nazwa pełna

clTrDn,

1't, Na:,wa pełna

rU1.1UĄL-JĄ ó.L-U.



PoLA JASNE WYP§ŁNlA SKł_ADAJĄCY, PoLA ClEM1,1E \^ryPEŁtllA URZĄD, ylYPEŁNlc DUZYlv,il, DRUKor^/Al\]YM1 LilERAi,,ł l CZ. ę :., lrt . _ :', ae] :SK,i.ł-"- '- Śłijojnii w wercji elektfanicznej: W-podatki.gav-pl

p§cztowy

U4.UŁ ,NA PRZEZNACZONE ZOSTAŁY OTRZv.'MAN E DAROW|Zi\!Y
Ceie zgodnie ze sfera działa!ności pozytku publicznego

o wołonjariacie łDz. U, z 2019 r. ooz. 6B8,
o której mowa w a*. 4 ustawv z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności poźytku

cele kuitu relig'ijnego o których mowa W ań. ,l B ust, 1 pkt 7 ustawypubiicznego i z póżn. zm.
oraz cele z odrębnych ustaw

właścivre

), i

42. Nr lokalu

clTlD,,, 1ahz

ź8. P§#iat27, woi€wódz§óro26. Kfai

32. Nr lokalu31" Nr domutn l l li.ź29, Gr!}in&

34, Kod poeztov.Y
33. idiejsc§wośc

C,1.?, A$RĘS stEnZlBY

YEDAN DARCZY t2}.2C p§z.źJ.^,J wykazanąotrrfm8ł clar*+;iznęda:re padatlllkktórejwpisać pr3Wne,JosebyNaieży

C.2. 1 . DAN§ ID5NTYFIKACYJł,I§

38. Powiłt37. Województwo36. Xraj

41 _ Nr domu40. Ulica39- Gmina

43. fińiej§§owośó

C.2 2. ADRE§ SiEDZiBY

od któie} podatnik otrzymał darovłizę wykazaną w p+z.24,C l\UĄ DARE
danewpisaćNal€ży

c,3. t, DANE lDENTYFIKACYJNE

48. Pa,fiaat47. \i*§jewó6lzt!§§46" xraj

5,! " Nr domu §2. Nr lokalu
50, Ulica49. Gmi§a

54. Kod pocztolYy
53.

C.3.ź. ADRHS slEDZIBY

56. Pomoe ofiarom keta§trót klęśk
zbrojnych i wojen W kraju i za granicą

żywloł$iYych, k§nflit(tćw
§5. charyta§wna il

oraz
i]Pomoc społeczna. W tym pomoc rodzinom i

sytuacii łciowej oraź sryrównywanle gzans n§7
tyeh

60. Działania na rzecz osób nispełnospra\łnychedukaćja,

Qrazdóbr kultury i6t, Nuftura, §zfuka,
f]

nn
s6, Ratownictwo i $chrona ludności

§5. upowsrechni€nie kuttury fizyezn€j i spońu

Działalność§7. cel§ kultu il
69, Pozo§tEĘ €ele t]

e

C,5. lNFCIRHilACJA O PUBLtKACJI DANYCH

PcLTAX

\

os+by

Lr

rodz*n i

tr

n
t]



10LTAX PoLAJASNEt\^/PEŁNlAsKŁADAJĄCY,POLAclEl\łNEIĄYPEŁNIAURZAD,WYPEŁNjCDUZ\Ml

D.2. ir-jFCRiVtACjA fi O3DARo,v\lĄi{Yfiń i2)

D.2,2, ADRHS slEDZlBY

D.3, lNlFORI\ńACJA o OBDAROWANYM i3)

Nl

lF

19l l r|J(ir 11flz

D. lNFoRMAcJA PoDATN|KA (DARCZY_ŃCY} KoRzYsTAJĄcĘGo Z oDLlcZENlA
o PRZEKAZANYCH DARoWlzNAcH 6}

Kw§ta pusk3zanej dąr§*izl,!Y 71. Xwats darcBiżfly
D.1. INFORIWACJA o OBDAROWANYM ii)

74. Kod kraju73, ldentyfik3tor podatkowy NlP lub numef uzyskany w innym niż Rzeczpospo|ita Polska państwie glłonkowskim Unii Europgjskiej
lub in,nym państwie na!eźą.y!T} ds Eurcpejskiego Ot}szaru Go§pódalcżego, s, któryrn obdarsr,.any ;r:a siedzibę, służąey d}a
eeló,* podatkcwych id9§Ęfikacji

}Ą
D.1,1. DANĘ iDENTYFIKACYJNE OBDAROWANEGO

Nalezy wpisać dane klóiemLj nó

7§. Nazm pełna

78, Powiat76. Kraj Województw§

79. Grr.ina 80. Ulica 81, Nr dornu 82, Nr lokalu

84, Kod potztowy83, MieJscowość

D,1,2. ADRES SlEDZ|BY

K,*ota od !lezone] dai§i/viEny sb.X*o!a pzekaza*ej da rexizi:y 85.

aE
D.2. 1, DANE lDENTYFłKAcY..lNE OBDAROWAN|EGO

dane ktoremu

s$. Krai 91. Woje,,q/ództ!^.o 92. Połviat

95. Nr damu 96. Nr lokalu93, Gmin3 94, Ulica

o? diiĄia^^.rl^ś^,l l lrllvJ§9v,,9gv 98, Kod p§cztowy

Kwota pru€kauafi ej darówizny Kąota sd}ież6nej daroWizny

D.3. 1 . DANE lDENTYFIKACYJliE OBDARoWANEGO
l,iaiery w-pisać dane płdrijiotu, ktćremu p.żekaza*s darłv.,i:łę

D 3.2" ADRES S|§DZiBY
1c§. Powiat

pc}cztóVfy
,7

88. K§d kraju
r§t sl§dzibę,

n!mer

Nazura pełna



PoLTAX POLA JASNE WYPEŁNlA sKŁADAJĄCY, PoLA clEMNE WYPEŁNtA URZĄD, WYPEŁNlĆ DUZYl1,1l, DRUKolryĄNYMl_LiTERAinl.
słradant'e w Wmji

Uwagi §karbowegc

113. lmię inazwisko osoby/osót, uprawnionych lub upoważnionych za

;ńćUą ?_o ląĄrJc,ą})L

3oAviVł r{/li,Ą§1 Hj§ , Łout4

podanie wymaganych danycfi

Ńcłva

repreze*łujqcych podatfl ika

,łf . -,r. -, ,p_g:-t,| , y',*o""n"ćą
r7 Li, ał2 "i "' JoanłnanqłrOw.Romańczul

Cńonek7n,A,,

t,l Podpis

Jalrub Ronariceuh
&lonek

i,' 4, łata vjypełni€nia fcr.fi ulerza

ł8 c,r. Rc.ra (

(dzie;,. - mlesiec - rok}

OSOBY REPRĘZENTUJĄCE PODATNIKA

A§N§TACJE URZĘ§U SKARB§WĘGO
§ekcja ta nre ie§1 uJYpełniana w przypadku otrzyłrrąnra przez urząd skarbow.v clokum€ntu w postaei elektroniezne1,

Obiaśnienia

1) Należy podac kolejny numer formularz a (załącznlka) w ogólnej |iczbie wszyslkich składanych przez Podatnika formularzY (załączników) CIT-D.

z) llekroi w informaeli jesł n-€wa o uruędzie skarbowym, W tym urżędzie skarbowym do którego adresowana jest informaeja - oz$acza to urząd

skarbowy, pźy pomocy i(tórego WłaśC;wy dla podatnaka naczelnik Urzędu skarbowego wykonuje sw'oje zadania.

slZgodnie z a,t. 81 u§tawy z dnia 29 sierpnia 1997 i-. - Crdy,nacja podatkoyja (Dz. U. z 2019 r, POz. 900, z PÓŹn. zm.;,

ł; W przypadku gdy wystąpują więcej niż 3 osoby prawne będące darczyńcami, infornrac,je należy złoźyĆ na dodatkowym formularzu C|T-D.

5) Jeżeli-podatnik składa więcej niźjeden formularz ClT-D. poz. 21 i częśó C.4 w}ipełnia na pieMszym formularzu"

ol W przypadku przekazania więcej niż 3 ejarol,vłzn informacje należy zł§życ n§ dodatko'*łYm fOrmuiarzu CIT-D.

Poucze{iie

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie na uszczuplenie podatku grozi odPowiedzialnoŚĆ Przewidziana w Kodeksie
karnyrn skarbovłym,

clTrD,,, 12llz

116.


