
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.

Poz. 1338

OBWIESZCZENIE
MINIStra FINaNSóW, FUNDUSZY I POLItYKI rEGIONaLNEJ1)

z dnia 9 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów 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

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-
rządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowa-
nych 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 (Dz. U. poz. 1070), z uwzględnieniem zmiany wpro-
wadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządze-
nie 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 (Dz. U. poz. 2186).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporzą-
dzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzo-
rów 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 
(Dz. U. poz. 2186), które stanowią:

„§ 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 niniej-
szym rozporządzeniem, 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 war-
tości 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 for-
mularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązują-
cego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

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

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

1)  Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
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Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej z dnia 9 lipca 2021 r. (poz. 1338)

RozpoRządzEniE
MINIStra FINaNSóW1)

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 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 2020 r. poz. 1406, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1)  deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (CIT-NZ), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)  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.

§ 2. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).

1)  Obecnie działem administracji rządowej – finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie 
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, 1565, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. 
poz. 11, 255, 1163 i 1243.

3)  Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 czerwca 2019 r.
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POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM  Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl  

 

 CIT-NZ(1) 1/2 
 

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

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

2. Nr dokumentu 
 

3. Status 

 
 

CIT-NZ    
     

         DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW  
 

 

                                                     ZA    
4. Miesiąc 
 

└────┴────┘ 

5. Rok  
 

└────┴────┴────┴────┘ 

 

 
Podstawa prawna: Art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa  

w rozdziale 5a ustawy. 
Termin składania: Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (art. 24f ust. 12 ustawy), 

albo w przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 3 ustawy - do 7 dnia poprzedzającego dzień ustania bytu prawnego podatnika 
(art. 24g ust. 4 ustawy). 

Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 27 ustawy.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja1) 

 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie deklaracji   ❑2. korekta deklaracji2) 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU Poz. 15 i 16 wypełniają 
         podatnicy, którzy  w dniu składania deklaracji nie są polskimi rezydentami podatkowymi oraz posiadają zagraniczny numer identyfikacyjny.  
  8. Nazwa pełna 

 9. Kraj 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 

 13. Kod pocztowy 14. Miejscowość 

 15. Kod kraju wydania zagranicznego  
      numeru identyfikacyjnego  
 
 

└────┴────┘ 

16. Rodzaj i numer zagranicznego numeru identyfikacyjnego 
  1. rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego                                      2. zagraniczny numer identyfikacyjny3) 
 

    ……………………………………………………….                                           …………………………………………. 

B.2. OSTATNI ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU PODATNIKA NA TERYTORIUM  
       RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZED ZMIANĄ  REZYDENCJI PODATKOWEJ4) 

 17. Kraj 

         POLSKA 
18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Województwo 22. Powiat 23. Gmina 

 24. Kod pocztowy  25. Miejscowość 

C. DOCHODY Z  NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW 

C.1. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA  
       W ART. 24F UST. 2 PKT 1 I ART. 24K USTAWY 
         Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 ustawy (o nieograniczonym lub ograniczonym obowiązku podatkowym), jeżeli w wyniku 
         przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska w całości albo w części trac i prawo do 
         opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego 
         podmiotu, albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 24k ust.3 ustawy.   
C.1.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19% 
 Dochód z niezrealizowanych zysków określony zgodnie z art. 24f ustawy 

Należy podać sumę dochodów (nadwyżkę wartości rynkowej, o której mowa w art. 24f ust. 7 ustawy, nad wartością 
podatkową, o której mowa w art. 24f ust. 8 ustawy) dla poszczególnych składników majątku. W przypadku  gdy dla 
danego składnika majątku wartość podatkowa jest wyższa od jego wartości rynkowej przyjmuje się, że dochód 
z niezrealizowanych zysków z przeniesienia tego składnika majątku wynosi 0. 

26. 
 

 
 

zł,         gr 
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Podstawa prawna: Art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa  

w rozdziale 5a ustawy. 
Termin składania: Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (art. 24f ust. 12 ustawy), 

albo w przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 3 ustawy - do 7 dnia poprzedzającego dzień ustania bytu prawnego podatnika 
(art. 24g ust. 4 ustawy). 
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C.1. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA  
       W ART. 24F UST. 2 PKT 1 I ART. 24K USTAWY 
         Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 ustawy (o nieograniczonym lub ograniczonym obowiązku podatkowym), jeżeli w wyniku 
         przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska w całości albo w części trac i prawo do 
         opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego 
         podmiotu, albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 24k ust.3 ustawy.   
C.1.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19% 
 Dochód z niezrealizowanych zysków określony zgodnie z art. 24f ustawy 

Należy podać sumę dochodów (nadwyżkę wartości rynkowej, o której mowa w art. 24f ust. 7 ustawy, nad wartością 
podatkową, o której mowa w art. 24f ust. 8 ustawy) dla poszczególnych składników majątku. W przypadku  gdy dla 
danego składnika majątku wartość podatkowa jest wyższa od jego wartości rynkowej przyjmuje się, że dochód 
z niezrealizowanych zysków z przeniesienia tego składnika majątku wynosi 0. 

26. 
 

 
 

zł,         gr 
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1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 

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

2. Nr dokumentu 
 

3. Status 

 
 

CIT-NZ    
     

         DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU Z NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW  
 

 

                                                     ZA    
4. Miesiąc 
 

└────┴────┘ 

5. Rok  
 

└────┴────┴────┴────┘ 

 

 
Podstawa prawna: Art. 24f ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406,  

z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 
Składający: Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy, osiągający dochód z niezrealizowanych zysków, o którym mowa  

w rozdziale 5a ustawy. 
Termin składania: Do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód z niezrealizowanych zysków (art. 24f ust. 12 ustawy), 

albo w przypadku, o którym mowa w art. 24g ust. 3 ustawy - do 7 dnia poprzedzającego dzień ustania bytu prawnego podatnika 
(art. 24g ust. 4 ustawy). 

Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 27 ustawy.  

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI 
 6. Urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja1) 

 7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie deklaracji   ❑2. korekta deklaracji2) 

B. DANE PODATNIKA 

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU Poz. 15 i 16 wypełniają 
         podatnicy, którzy  w dniu składania deklaracji nie są polskimi rezydentami podatkowymi oraz posiadają zagraniczny numer identyfikacyjny.  
  8. Nazwa pełna 

 9. Kraj 10. Ulica 11. Nr domu 12. Nr lokalu 

 13. Kod pocztowy 14. Miejscowość 

 15. Kod kraju wydania zagranicznego  
      numeru identyfikacyjnego  
 
 

└────┴────┘ 

16. Rodzaj i numer zagranicznego numeru identyfikacyjnego 
  1. rodzaj zagranicznego numeru identyfikacyjnego                                      2. zagraniczny numer identyfikacyjny3) 
 

    ……………………………………………………….                                           …………………………………………. 

B.2. OSTATNI ADRES SIEDZIBY LUB ZARZĄDU PODATNIKA NA TERYTORIUM  
       RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZED ZMIANĄ  REZYDENCJI PODATKOWEJ4) 

 17. Kraj 

         POLSKA 
18. Ulica 19. Nr domu 20. Nr lokalu 

 21. Województwo 22. Powiat 23. Gmina 

 24. Kod pocztowy  25. Miejscowość 

C. DOCHODY Z  NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW 

C.1. PRZENIESIENIE SKŁADNIKA MAJĄTKU W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA  
       W ART. 24F UST. 2 PKT 1 I ART. 24K USTAWY 
         Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lub 2 ustawy (o nieograniczonym lub ograniczonym obowiązku podatkowym), jeżeli w wyniku 
         przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeczpospolita Polska w całości albo w części trac i prawo do 
         opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego 
         podmiotu, albo w przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 24k ust.3 ustawy.   
C.1.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19% 
 Dochód z niezrealizowanych zysków określony zgodnie z art. 24f ustawy 

Należy podać sumę dochodów (nadwyżkę wartości rynkowej, o której mowa w art. 24f ust. 7 ustawy, nad wartością 
podatkową, o której mowa w art. 24f ust. 8 ustawy) dla poszczególnych składników majątku. W przypadku  gdy dla 
danego składnika majątku wartość podatkowa jest wyższa od jego wartości rynkowej przyjmuje się, że dochód 
z niezrealizowanych zysków z przeniesienia tego składnika majątku wynosi 0. 

26. 
 

 
 

zł,         gr 
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C.2. ZMIANA REZYDENCJI PODATKOWEJ  W PRZYPADKU, O KTÓRYM MOWA  
       W ART. 24F UST. 2 PKT 2 USTAWY. Wypełnia podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, jeżeli w związku ze zmianą 
           rezydencji podatkowej Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku 
           będącego własnością podatnika.  

C.2.1. DOCHODY OPODATKOWANE WEDŁUG STAWKI 19% 
 Dochód z niezrealizowanych zysków określony zgodnie z art. 24f ustawy 

Należy podać sumę dochodów (nadwyżkę wartości rynkowej, o której mowa w art. 24f ust. 7 ustawy, nad wartością 
podatkową, o której mowa w art. 24f ust. 8 ustawy) dla poszczególnych składników majątku. W przypadku gdy dla 
danego składnika majątku wartość podatkowa jest wyższa od jego wartości rynkowej przyjmuje się, że dochód  
z niezrealizowanych zysków z przeniesienia tego składnika majątku wynosi 0. 
 

27. 
 

 
 

zł,         gr 

D. OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU 

D.1. PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU 
 Dochód (po zaokrągleniu do pełnych złotych)  

 
Suma kwot z poz. 26 i 27. 

28. 
 

zł 

D.2. PODATEK NALEŻNY 
 Podatek 

 
Kwotę z poz. 28 należy pomnożyć przez stawkę 19%. 

29. 
 

zł,         gr 
 Podatek zapłacony za granicą od dochodów opodatkowanych według stawki 19%5) 30. 

 
zł,         gr 

 Podatek należny (po zaokrągleniu do pełnych złotych) 
 
Od kwoty z poz. 29 należy odjąć kwotę z poz. 30. 

31. 
 

zł 

E. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE W poz. 32 można podać dodatkowe informacje ułatwiające kontakt z podatnikiem  
        (telefon, e-mail). 
 32.  

F.  PODPIS PODATNIKA / PEŁNOMOCNIKA 
 33. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku 

 
 

 34. Podpis podatnika  35. Podpis pełnomocnika 

 36. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc – rok) 

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

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

Objaśnienia 
 

1) Przez urząd skarbowy, do którego jest adresowana deklaracja, rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu 
skarbowego wykonuje swoje zadania. 

2) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.). 
3) W poz. 16 należy podać numer służący identyfikacji dla celów podatkowych uzyskany w państwie, w którym podatnik ma siedzibę lub zarząd. 
4) Wypełnia podatnik, który przeniósł swoją rezydencję podatkową do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, oraz podatnik, który przenosi do innego państwa 

całość działalności gospodarczej, prowadzonej dotychczas poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład. 
5) Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, osiąga również dochody (przychody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegają 

w obcym państwie opodatkowaniu podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, dochody (przychody) te łączy się  
z dochodami (przychodami) osiąganymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza 
się kwotę równą podatkowi zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenia stosuje się do składników majątkowych opodatkowanych podwójnie. Kwota odliczenia 
nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany  
w obcym państwie. 
 

 
Pouczenia 

 
W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwoty z poz. 31 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia 
tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym. 
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załącznik nr 24)

4)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającego 
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 równoważ-
nym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków, obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych 
(Dz. U. poz. 2186), które weszło w życie z dniem 13 listopada 2019 r.
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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 
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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 
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└────┴────┘

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 
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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.




