POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM
KOLOREM.
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl
1)

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

2. Nr dokumentu

3. Status

CIT/8S
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU OSIĄGNIĘTEGO Z DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA LUB NA TERENIE OKREŚLONYM W DECYZJI O WSPARCIU
za rok podatkowy

4. Od (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

6. Łączna liczba składanych załączników

2)

/

Załącznik do zeznań: CIT-8 i CIT-8AB.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów
o pomocy publicznej.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA BĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ
7. Nazwa pełna

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ LUB DECYZJI O WSPARCIU POSIADANYCH
PRZEZ PODATNIKA3)
B.1. DANE ZEZWOLENIA LUB DECYZJI O WSPARCIU (1) PODATNIKA
8. Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu
9. Data wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu (dzień - miesiąc - rok)

10. Data rozpoczęcia działalności (dzień - miesiąc - rok)4)

B.1.1. USTALENIE DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (od dnia uzyskania zezwolenia
lub decyzji o wsparciu do ostatniego dnia roku, którego dotyczy zeznanie). Należy wykazać informacje dotyczące podatnika posiadającego
zezwolenie lub decyzję o wsparciu.
Wartość

zł,

gr

Zdyskontowana wartość pomocy
publicznej lub kosztów kwalifikowanych
na dzień uzyskania zezwolenia
lub decyzji o wsparciu5)

Maksymalna wartość pomocy publicznej

11.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną narastająco6)

13.

14.

Pomoc udzielona na podstawie ustawy w ramach zezwolenia lub decyzji

15.

16.

Inne wsparcie objęte pomocą8)

17.

18.

zł,

12.

gr

o wsparciu z poz. 87)

B.2. DANE ZEZWOLENIA LUB DECYZJI O WSPARCIU (2) PODATNIKA
8. Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu
9. Data wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu (dzień - miesiąc - rok)

10. Data rozpoczęcia działalności (dzień - miesiąc - rok)4)

B.2.1. USTALENIE DOPUSZCZALNEJ WARTOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ (od dnia uzyskania zezwolenia
lub decyzji o wsparciu do ostatniego dnia roku, którego dotyczy zeznanie). Należy wykazać informacje dotyczące podatnika posiadającego
zezwolenie lub decyzję o wsparciu.
Wartość

zł,

gr

Zdyskontowana wartość pomocy
publicznej lub kosztów kwalifikowanych
na dzień uzyskania zezwolenia
lub decyzji o wsparciu5)

Maksymalna wartość pomocy publicznej

11.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną narastająco6)

13.

14.

Pomoc udzielona na podstawie ustawy w ramach zezwolenia lub decyzji

15.

16.

Inne wsparcie objęte pomocą8)

17.

18.

zł,

12.

gr

o wsparciu z poz. 87)
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C. USTALENIE WIELKOŚCI DOCHODU PODLEGAJĄCEGO ZWOLNIENIU Z OPODATKOWANIA
Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE POSIADANYCH ZEZWOLEŃ LUB NA TERENIE
OKREŚLONYM W DECYZJI O WSPARCIU (W poz. 19 i poz. 20 należy wskazać zezwolenia lub decyzje o wsparciu,

w ramach których podatnik korzysta z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.
9)
W poz. 22 i poz. 23 podatnik wskazuje sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów określoną w zezwoleniach lub decyzjach o wsparciu)

C.1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA LUB DECYZJI O WSPARCIU (1)
19. Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu
20. Data wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu

21. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.

Przychody z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach
o wsparciu

22.

Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
lub w decyzjach o wsparciu

23.

Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach o wsparciu

24.

Od kwoty z poz. 22 należy odjąć kwotę z poz. 23.
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

25.

Strata z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach o wsparciu

26.

PL

Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 22.

C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEZWOLENIA LUB DECYZJI O WSPARCIU (2)
19. Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu
20. Data wydania zezwolenia lub decyzji o wsparciu

21. Jednostka terytorialna realizacji inwestycji
Należy podać informację zgodnie z NUTS 2016 Eurostat.

Przychody z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach
o wsparciu

22.

Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach
lub w decyzjach o wsparciu

23.

Dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach o wsparciu

24.

Od kwoty z poz. 22 należy odjąć kwotę z poz. 23.
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

25.

Strata z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniach lub w decyzjach o wsparciu

26.

Od kwoty z poz. 23 należy odjąć kwotę z poz. 22.
Razem kwota dochodu podlegająca zwolnieniu z opodatkowania

PL

27.

Należy wykazać sumę wszystkich kwot z poz. 24 pomniejszoną o sumę wszystkich kwot z poz. 25.

D. INFORMACJE DOTYCZĄCE COFNIĘTEGO ZEZWOLENIA LUB UCHYLONEJ DECYZJI
O WSPARCIU10)
28. Numer cofniętego zezwolenia lub uchylonej decyzji o wsparciu
29. Data cofniętego zezwolenia lub uchylonej decyzji o wsparciu
Kwota zapłaconego podatku w związku z cofnięciem zezwolenia lub uchyleniem decyzji
o wsparciu, uiszczonego w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wpłaty zaliczek
Dochód zwolniony z działalności gospodarczej określonej w cofniętym zezwoleniu
lub uchylonej decyzji o wsparciu, podlegający doliczeniu do podstawy opodatkowania
w zeznaniu rocznym
Razem kwota dochodu podlegającego doliczeniu do podstawy opodatkowania

30.
31.

32.

Należy wskazać kwotę z poz. 3111).

E. WIELKOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH, ROZLICZANYCH W RAMACH ULGI B+R
(wypełniają podatnicy, którzy posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnych stref ekonomicznych lub decyzje
o wsparciu, na podstawie których prowadzą działalność na terenach określonych w tych decyzjach)
Kwota kosztów kwalifikowanych odliczonych od podstawy opodatkowania w ramach ulgi

33.

B+R12)
34. Numer zezwolenia lub decyzji o wsparciu, w ramach którego poniesione zostały koszty kwalifikowane
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Objaśnienia
1)

Zgodnie z art. 1 ustawy podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są:
- osoby prawne i spółki kapitałowe w organizacji;
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających osobowości prawnej;
- spółki komandytowo-akcyjne;
- spółki niemające osobowości prawnej, mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane
jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

2)

Należy podać kolejny numer załącznika CIT/8S w ogólnej liczbie składanych załączników.

3)

Należy wskazać wszystkie zezwolenia lub decyzje o wsparciu, na podstawie których przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną na
podstawie zezwolenia lub na podstawie decyzji o wsparciu.

4)

Przez datę rozpoczęcia działalności należy rozumieć datę poniesienia przez przedsiębiorcę pierwszego wydatku będącego kosztem kwalifikowanym, o którym mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
(Dz. U. poz. 1713), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r.” w zakresie działalności prowadzonej na podstawie decyzji o wsparciu
albo kosztem kwalifikowanym, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 121), zwanym
dalej „rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r.” w zakresie działalności prowadzonej na podstawie zezwolenia.

5)

Zdyskontowaną pomoc publiczną ustala się zgodnie z §10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w przypadku przedsiębiorców
prowadzących inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu lub na podstawie § 7 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w przypadku
przedsiębiorców prowadzących inwestycję na podstawie zezwolenia.

6)

Należy wykazać faktycznie poniesione koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 7.

7)

Należy wykazać faktycznie uzyskaną pomoc publiczną przez przedsiębiorcę wskazanego w poz. 7.

8)

Należy wskazać wsparcie uzyskane na inwestycję, na którą wydane jest zezwolenie lub decyzja o wsparciu.

9)

Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S część C wypełnia tylko w załączniku nr 1 wskazanym w poz. 6. W poz. 22 i poz. 23 podatnik wskazuje sumę
uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

10) Należy wykazać dane, które zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) nie uległy
przedawnieniu.
11) Podatnik, któremu w roku podatkowym cofnięto więcej niż jedno zezwolenie lub uchylono więcej niż jedną decyzję o wsparciu, składa kolejny załącznik CIT/8S.
Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden załącznik CIT/8S w poz. 31 sumuje odpowiednie kwoty z tego załącznika.
12) Podatnik uzyskujący dochody inne, niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione na
działalność badawczo – rozwojową (koszty kwalifikowane), na podstawie art. 18d ustawy. Wypełnia podatnik, który prowadzi działalność w ramach przedsiębiorstwa
wskazanego w poz. 7 i ponosi koszty na działalność B+R w ramach posiadanej decyzji o wsparciu lub w ramach zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.
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