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PODATN|KA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSOB PRAWNYCH

Pc_: ,:S\: ,'.\'raŁ:! A PoDATN]K POLA c EMNE WYPEŁN|A URZĄD SMRBOWY WYPELN|AC NA MASZYN|E, KoMPUTEROWO LUB RĘcZNlE
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clT_8
zEzNANIE

PRzEz
za rok podatkowy tl

01- 01- 2016
5. Do (dzień - miesiąc - rok)

31-12-2016
u§tawa z dnia 15 lutego ,1992 r. o
dalej ''ustawą'.

dochodowym od osób prawnych (Dz. lJ. z2014 r. poz.851, z późn. zm,), zwana

Podatnicy wymienieni w ań. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1

W ań. 3 ust, 2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem:
- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów Ńymieńionych w ań. 2 ust. 1

- podatników zwolnionych od składania zeznania - ań,27 u§t. 1 ustawy,

(mający siedzibę na terytorium RP) oraz

- podatnikow niemalących siedziby na terytorium RP, uzyskujących prŹychody. o
wyłącznie od płatników wymienionych w ań. 26 ust. 1 ustawy,

Termin składania- Dg końca trzeciego miesiąca na§tępne§o r§krl (ań, 27 ust. .l Ustawy).

A. nłte.lśc,* I e:EL §KŁADANIA ZEZNAŃIA :

6. Urząd skarbowy, do którego adresowanejest zeznanie?l
BTELSK PODLASKT URZĄD SKARBOWY W BIELSKU PODLASKII4

[*l Z, Xoret<ta zeznania 3)

B. DANE PoDATN|KA

B.1 . DANE lDENTYFIKACYJNE
& Nazwa pełna

STOWARZYSZENlE ARTYSTYCZN E SKOWRONKl

200369590_

B,2'. ADFłE§'SIEDZIBY =, .]:

1 1. Województwo
PoDLASKlE

14. l,Jlica

RYNEK
17. Miejscowość
BRAŃSK

18. Kod pocztowy
17-120

39:l99:1ll!.ly!19'"1q9_?Ę9.!!Wkładniepienięźnywpostacikome.ciali.o*W roku podatkowym Wskazanym W poz.4 i 5 (zaznaczyćwłaŚciwy kwadrat):

I l.tat Ę z.nie
21. Podatnik uwzględnia odsetki w ko§ztach uzyskania przychodóW
WłaściWy kwadrat):

z ań. l§c ustawy,.W roku podatkowym Wskazanym W poz. 4 i 5 (zaznaczyć

z kosztÓW uzyskania przychodów (Wypełnia się j&ynie W pżypadku zaznaczenia t<waoiatu rlr t w poz, zl;

prawo do zwolnienia, o którym mowa W ań. 25 ust. 11 - 16 ustawy, W roku podatkowym wykazanym w poz.

2. utracił prawo do zwolnienia W związku z art, 25 ust. 14 u§tawy ffi s. nie
24.Podatnikbyłobowiązanydosporządzeniadokument

I l,tał § z,nie

ClT,8,,., | 1to

543217198,1



PoLTAX PoLA JASNE WYPEŁN|A PoDATN|K PoLA C E[,,lNE WYPEŁN]A URZĄD SKARBoWY
DRUKoWANYMl LITERAM , CZARNYM LUB NlEB]ESK M KoLoREM

D. USTALENlE DocHoDU / STRATY

CIT-8,,", l Zo

!\YPEŁNlAC NA MASZYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE. DUŹYMl
składanie

D,1. PRZYCHoDY
Prry§hódy ze źródeł przytfiodów poł§ióriyih ni ierttóńuń,ĘP
BezprzychodóW oklórychmowaWań,2ust,1 ań,21 i22ustawy,u zastrżeżeniemart,7ust,3ustawy, 106717,
Prżychody ze źródeł przychodów polożonych poza
Hrzycnody rownorzędne do kategorii pzychodów wvm
pl?ychody z udziałóW W zyskach osób prawnvch nieme

W ań, 21 ust, 1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne
)dzlby ną terytońum RP.

Przychody ze źródeł przychodów położonyct po,

własności intólektualnej, któi'e w związku z art" ii u§t. iÓ-iiiTili"rfi;wskazanymwpoz.4i5

Suma kwot z poz. 31,32, 33 i 34, 106717,

D 2. KOSZTY UZYSKAN|A PRZYCHODOW
Koszty uzyskania pruychodów wymienionych w poz, 31

Ko§aĘ ury3kanii pfźyclrodóW wymi§nionycń w poz. 32

Koszty uzyskania przychodów wymienionych W poz. 33

Koszty uzy§kania przychodów wymienionych wJoiE

od:e:ki Yyłą:z9j," * oooo
Pod§tawie ań, 15c ustawY zaliczeniu do kosztów uzyskanii pzychodóww ioru podatłowlm wskazanym w poz.4 i 5

Soma kwot z poz. 36, 37, 38,139 i 40.

D,3 DocHÓo l srRnrł
Dochód (ań, 7 ust.2 ustawy)

Od kwoty z poz, 35
strata (ań. 7 ust 2 ustawy}

z poż. 35. Jeżeti różnioa,iest
Słata w.związiu-lóitanoilLni"*i
podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkówanra

Jeżeli w poz 43 Wpisano o
jest Większa od kwoty z po:

, do_kwoty z poz.42 naleł dodac kwotę z poz, 44, Jeżeli kwota z
Z, 43, od kwoty z poz_ 44 nalery odjąc kwotę z poz, 43, W pozosta

, 43 ]est większa od 0, a kwota z poz,
przypadkach należy wpjsać o,

JeŻeli kwota Z Poż, 43 iest wieksza od 0 i wi_ększa od kwoty z poz. 44, od kwoty z poz. 43 naieży odiąó kwotę z poz. 44,W pozostałych przyparikach n"ależy wpisac d, 1824,2

E. USTALEN|E PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY
E.1. DOCHODY (PRZYCHoDY) WoLNE l oDLlcZENlA

Należy wpisac kwotę z poz. 39 załącznika clT-8io.

Należy wpisać kwotę z poz, 68 zaĘcznika c|T-8/o,
odliczana kwota nle może przekroizyc kwoty dochodu z poz 45

.j, §

ęj oll

Na|eży Wpisac kwote z poz, 71 załacznika ĆlT-8/o
odliczana kwota nie'móże przekroćzyć kwoty dochodu z poz. 45 pomniejszonej o sumę kwoi z poz 47 i 48

Suma kwot z poz. 47 , 48 i Ą9.

ii.'r"J"!l3lX'.,lŁ:lJ'"li,ińi-Fł1l!J.l,x;""Jf§3;i#;;.1źts* 45 pomniejszonąo kwotęz poz, 50, w pozostałych

od sumy kwot z poz, 46 i 50 nal€ży odjąc kwotę z poz, 45. Jeżeli różnica 1824,2
E.3. oDL|CZE

Kwota odllczenia nie może przekroczyc kwoty z poz, 51,
odliczenia zmniejszające podstawę opo

Należy Wpisac kwotę Z poz, 72 załącznlka ClT-1lo

E.2. PODSTAWA oPoDATKoWANlA l STRATA



un n lel szaJące podstawę
badawczo-roruojową

Należy wpisać iwcle z poz,19 Żała&nika CIT-BR

suma kwot z paz.53 i 54.

E,4. KWOTY ZWlĘKSZAJĄCE PoDSTAWĘ OPoDATKCW
Kwota odliczonyctr w póp

Xwota zwolnionych od podatków dochodów uzysXańyń z OŻiałn=6EiĘ
§p€cjalnoj stfefy ekonomicznej - w związku z utraĘ prawa do zwolnienia

KWotaodliczonychwydatkówztytułunabyciano*yć@wadoodliczeń

kwota zwiększająca podstawę opoO@
SUma kwot z poz. 56, 57 i 58

E 5. PODSTAWA OPODATKOWAN|A ]§fBĄ]Ą Jo uwzGLĘDNlENlU KwoT z czĘścl E.3. l E.4.
j:Ż^1 [X*ll:1 !]_j9.]yię!79odo,naieży.w§sae Xwoię_zioz siilońnielszonąokwolęzpoz,55ipowiększonąokwotę
:"P::;:l-"]il*Pl",i,p^11^11]"9ll?_:]ę_0_.f_|y_o!"zpoz_ 52jestmniąszaoóxwot}zpoz!9,'odkwot!zpoi ssnitezy

Od sumy kwot z poz- 52 i 55 kwot z poz, 51 i 59. Jeżeli różnica jest liczbą ui 1824,27

F. oBLlczENlE NAL EGO PODATKU
stawka podatku - ań.19 ustawy

Podatek należny według stawki z poz. oz, ooticzóny oo xwoty . poz. so

NaleŻy Wpisac kwotę z poz, 83 zaĘcznika clT-8/o, odliczana kwota nie może przekroczyc podatku z poz, 63

od kwoty z poz, 63 należy odjąp kwotę z poz. 64
l wykazańe3§ _w zełńa niu dmĘeĘfr że-
mowa w ań.2§ us[::l1 - 16 ustaw$i'

oLTAX ::". ] :]]lT',] { POLA CIEMNE WYPEŁN]A URZĄD SMRBoWY WYPEŁN Ac NA MĄSZ/N E [ol,4PUTERoWo LUB RĘoZNLE DUzY|\ll
_ -::ł',' aZĄr\YV LUB N EBlEsK M KoLoREM skladanie w Wersji elektronicznei: W.pońalpodatkow

ClT-8,,., l 3^

G. KWoTY NALEżNYCH ZALlczEK MlEs!
LUB ZALICZEK KWARTALNYCH (ART. Ę9{ll1CĘ.ł4RT1ł_S U§T.1, :lą oraz 6{§TAVi Y}

25 UST. 1b i 1c USTAWY)
Jeżeli W poz,23 zaznaczono kwadrat nr .l nie Wypełnia się części G.
ićiesiąDe/KlYańeły 5)

1 2 3/1 Kwartał 4 5 6/2 Kwańał

Należna zaliczka zl zł zl zI zł zl
Miesiąca/Kwartał! § 7 8 9/3 Kwańał 10 1{ 1214 Kwań8ł

Naleźna zaliczka zł zł zł zł zl zł
Mie§iące/Kwańały 5) 13 14 1§/§ KWańał 16 17 18/6 Kwańał

Należna zaliczka zl

81.

zl zł

ó3.

zl zł

65.

zł
Miesiące/Kwańały 5) 19 20 21{7fiWańał 22 Raz6m

Należna zaliczka

ób.

zl zl zl

ó9.

zl zl

91.

zl

H.
J(
RożNlcA
:żeli w poz- 23 _ą:qnalĘnzv..e-o_p:ażnaczonókWadratnr1,częściHniewvoeńiaTie'---.--z

Od sumY kwot.ż Poz, 65 i 67 należy odjąc kwotę z poz, 91, Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy wpisac o

92,

U
§omł§dEy ś:umą nalefuY€h zali§zok

od kwoty z poz 91 należy odjąc sumę kwot z poz. 65 i 67. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną należy Wpisac o

93

l. KWoTA po zAPŁAr", paplplRTA
Ję:§,]1 jlp,9:3lZ9a!3!49no kwadrat nr 1, części l nie vj

9g_fu_ ot z Poz, 65 i 67 należY odjąĆ kwotę z poz. 94, Jeżeli różnica Jest liczbą uiemną, należy wpisac o_

Od kwotY z Poz. 94 należY ódjąc sumę kwot z poz. 65 i 67. Jeż§li różnica je*t liczbąujefiną, nał€ży wpisaó 0

a

54.

0,00

56.

5l,

58.

59.

0

_
0

61.

62.
19 o7^

0
64,

0.t
oo, KoK +/ oa.

zl

lU. 71.

lĄ.

ó0. óz,

óI.

suma zaliczek wpłaconych pżez podatnika 6) 

-
94.

0
96,



mf.

J. oDRĘBNE lE PODATKOWE - dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w ań. 17
ust. l ustawY, na inne cele,niż Ókreślone w tych przepisach, albo na cele okróślone w tycń przepisach, ale po terrninach z nichwynikających - ań.25 ust. 4 ustawy

Miesiące 2 3 4 5

Wydatkowany dochód
97.

zl

98.

zl

99.

zł zł

10,1 .

zl

102,

zl

Nałeżny podatek 7}

1 03.

zl

104.

zl

1 05.

zł

1 06.

zl

107.

zl

108.

zł
Miesiące 8 9 10 11 12

liYydatkowany dochód

1 09.

zl

110.

zl

111

zł

112.

zl

113.

zł

1,14,

zł

}łależny podatek 7}

1 15.

zl

1 16.

zl

117,

zł

118.

zl

119,

zł zl
Mie§iąee 13 14 l5 17 18

Wydatkowany dochód

1z1,

zł

122.

zł

,l23.

zl

124.

zł

125.

zl

126

zł

Należny podatek 7)

127.

zł

128.

zł

129,

zl

l 30,

zł

131.

zl zl
Miesiące 19 20 21 22 23

wydatkowanv dochód

1 33,

zł

1 34.

zł

1 35.

z!

1 36.

zl

137,

zl

Należny podatek 7)
138.

zł

1 39.

zl

140.

zI

1

zI

,l42.

zł

K. NNE ZOBOW|ĄZANIA PODATKOWE
Dochódury§kanyiniewydatkowanydokońcatggłr'(art.o
niektórych ustaw regulujących zasady opodat}owania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25}

143,

Podatek na|eżny wedłrg stawki z poz, 62, obliczony oa:t*oty z poz- rłi
zl

Kwota p§drt*u nalicz§na żgodnia z *rŁ 39 u§t,4 u§tawy

Nałeży podać kwotę podałku p.żypada,jwą dó zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.

145,

zl

.K*9!1 99i_.!"k naliczonych od dnia zalicz.enia do kosztóH uzyskania prrychodów WydatkóW na nabycie lub
wytwożenie we własnym zakresie słładników majątku.do dnia. w któryń okres ich irżywania przekrocrył rok. lub do
dnia za|iczenia ich do środkóW truałych lub Wa4ośĆi niematerialnych i prawnych . ań.'16e usd. 1 płt 4 i ilst. z ustaŃ Zl

L. )SOBY REPREZENTUJĄCE PODATNlKA
tłz. im

§ToWAMYSZE N* 
ółJ[1,: : i-,JADWlGA GORSKA

ffi
149. Data wypełnienia z8znania (d'zień - miesiąc $t9

29-03-2017
,l50, Podpis, pieczątka itelefan osoby wymienionej w poz,147

i//
(,:'<ij i ,; i, , L,*

M. ĄDNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO \

PoLTAX PoLAJASNEWYPEŁN|APODATNK POLAclEMNEWYPEŁNAURZĄDSKARBo!\^/,WYPEŁNIACNAMASZYNIE KoMPUTERoWoLUBRĘCZNE DUZYl/|
DRUKOWANYMILTEBAM| CZARNYMLUBNIEBIESK]MKOLOREM skhd.nia@war<iiól^Lłż^ńi?,ńói.,,Ąl^

Objaśnienia
1) Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub W przypadku, o którym mowa W ań. 8,u§t.1 ustawy, okles kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem ań. 8 ust, 2, 2a,3i6ustawy. U'n_,\ 

.
2) llekroć w zeznaniu jest mowa o urzędzie skarbowym, w tym urzędzie skarbowym do ktblegg ad!3sowane jest zeznanie - oznacza to urząd skarbowy, przy pomocy którego

właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, ' .i :J
3) Zgodnie z arl,81 ustawyzdnia 29 sierpnja 1997 r. -ordynacja podatkowa (Dz.U.z2o15 r. poŻ. ots, zpóżn.zm,).
4) NaleŻy podaó rok kalendarzowy, W Kórym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa W ań.25 ust. 11 - 16 Ustawy.
5) W wierszach "Miesiące/Kwańały'' liczby od 1 do 23 oznaczają kolejne miesiące roku podatkoweg o przy zaliczkach miesięcznych, a liczby 3, 6: g, c, 15, 18 i 21

odpowiednio kwańały roku podatkowego przy zaliczkach kwańalnych, W tym róWnież u podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż roł kalendarzowy.
Podatnicy lozlicząący zaliczki miesięczne Wypełniająodpowiednio pozycje W zakresie poszczególnych miesięcy (od 1 do 23), a podatnicy lozlicząący zaliczki kwańalne
pozycje W zakresie zaliczek kwarialnych (3, 6, 9, 12, 15, 18 i 21).

6) Jeżeli podatnik składa zeznanie:
a) W terminie do 20 dnia pieMszego miesiąca następnego roku podatkowego - W poz. 94 powinien uwzględnió Wyłącznie zaliczki Wdacone do końca tego roku

podatkowego, za który jesi składane zeznanie,
b) W terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego - W poz. 94 powinien uwzględnió zaliczki Wpłacone do końca roku podatkowego oraz za ostatni miesiąc
(kwańał) zaliczkę Wpłaconą do 20 dnia pierwszego miesiąca roku nasiępnego,

7) Podatek Według stawki z poz. 62, obliczony od dokonanego W danym miesiącu Wydaiku - Wpłacany jest do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
dokonano Wydatku lub W którym upłynął termin do Wydatkowania dochodu.

pouczenia
Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do Wystawienia tytułu Wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czewca 1966 r. o Postępowaniu egzekucyjnym
W administracji (Dz. U. z 2014 l. Poz. 1 6'1 9, z Późn. zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach 1ub uiszózonych w ńiepełne.; wysokości
kwot z poz, 68 - 90.
WpzypadkuniewpłaceniaWobowiązującychterminachkwotzpoz.95,103-108,115-12o,127_132,1g8-142,144l145lubWpłaceniaichwniepełnejwysokości
ninie,jsze zeznanie stanowi podstawę do Wystawienia tytułu Wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czeTuca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
W administracji (Dz. U. z 2o1 4 r. poz.,1 61 9, z późn. zm.).

C!T-8,,", | 4,^

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialnośó przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym

1 51 , Uwagi unędu skarbowego
l ;::;:; ']::,]] 1 ':a::=, . ::


