
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 2186

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków 
i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów 
z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 24l ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 865, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu 
z niezrealizowanych zysków i informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie człon-
kowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowa-
nych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1070) załącznik nr 2 do 
rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór informacji o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków 
(CIT/NZI), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą-
dzeniem, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia informacja o wysokości wartości 
rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem 
równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (CIT/NZI) została złożona na formularzu dotych- 
czasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru  formularza obowiązującego przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju: J. Kwieciński

1)  Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, 
Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 1649, 
1655, 1751, 1798, 1978 i 2020.
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika  

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

2. Nr dokumentu 
 

3. Status 

CIT/NZI   
 

INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU   
OKREŚLONEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ DO CELÓW 

OPODATKOWANIA PODATKIEM RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD DOCHODÓW  
Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW 

ZA ROK PODATKOWY 

 
 

4. Od (dzień-miesiąc-rok) 

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

5. Do (dzień-miesiąc-rok) 

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

6. Nr formularza1) 

 
└────┴────┘ / └────┴────┘ 

 
Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Wypełniają podatnicy, którzy uwzględnili w kosztach uzyskania przychodów wartość rynkową składnika majątku, w tym przedsiębiorstwa lub jego
zorganizowanej części, określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku 
od dochodów z niezrealizowanych zysków.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE  
7. Nazwa pełna 

B. INFORMACJE DODATKOWE 
8. Kod kraju, w którym określona została wartość rynkowa składnika majątku 

└────┴────┘

9. Kraj 

C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU, W TYM 
    PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 
C.1. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (1)

Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

10.  

 
Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24j ustawy 11. 

 
zł,         gr

Wartość rynkowa została określona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

12. 

❑1. tak ❑2. nie 
Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą 
dla określenia wartości rynkowej składnika majątku 
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 12 zaznaczyli kwadrat 2.

13.  

Wartość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

14. 

❑1. tak ❑2. nie 

C.2. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (2)
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

10.  

 
Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24j ustawy 11. 

 
zł,         gr

Wartość rynkowa została określona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

12. 

❑1. tak ❑2. nie 
Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą 
dla określenia wartości rynkowej składnika majątku 
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 12 zaznaczyli kwadrat 2.

13.  

Wartość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

14. 

❑1. tak ❑2. nie 

C.3. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (3)
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

10.  

 
Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24j ustawy 11. 

 
zł,         gr

Wartość rynkowa została określona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

12. 

❑1. tak ❑2. nie 

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 2186)
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Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą 
dla określenia wartości rynkowej składnika majątku 
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 12 zaznaczyli kwadrat 2.

13.  

Wartość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

14. 

❑1. tak ❑2. nie 

C.4. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (4)
Rodzaj składnika majątku, przeniesionego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

10.  

 
Wartość rynkowa składnika majątku, o którym mowa w art. 24j ustawy 11. 

 
zł,         gr

Wartość rynkowa została określona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

12. 

❑1. tak ❑2. nie 
Jeśli wartość rynkową określił podatnik, należy wskazać metodę przyjętą 
dla określenia wartości rynkowej składnika majątku 
Wypełniają podatnicy, którzy w poz. 12 zaznaczyli kwadrat 2.

13.  

Wartość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa 
 
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

14. 

❑1. tak ❑2. nie 
 

Objaśnienie 

1) Należy podać kolejny załącznik CIT/NZI w ogólnej liczbie składanych załączników.




