
Projekt z dnia 27 kwietnia 2018 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W 1)

z dnia                                   2018 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 28a  ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 

podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach 

osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do 

przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi 

handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do 

rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku 

dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez 

podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych 

przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Finansów (Dz.U. poz. 92).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 i 2369 oraz  

z 2018 r. poz. 317, 398, 650 i 685.
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niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący 

załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika 

podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do 

rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę 

kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8AB), 

stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów 

z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 8 do 

rozporządzenia;

9) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych 

i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 

o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 10 do 

rozporządzenia;

11) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend 

oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący 

załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku 

dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 12 do 

rozporządzenia;

13) informacji o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów 

poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (CIT/BR), stanowiący załącznik nr 

13 do rozporządzenia;

14) informacji o środkach trwałych oraz przychodach składanej przez podatnika 

obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy (CIT/MIT), 

stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (CIT/8S), 

stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
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16) informacji o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej 

na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (CIT/8SP), 

stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) informacji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą 

podatkową grupę kapitałową (CIT/PGK), stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia. 

§ 2. 1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych 

dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął 

się przed dniem 1 stycznia 2018 r. oraz zakończył się po dniu 31 grudnia 2017 r., do 

osiągniętych dochodów (uzyskanych przychodów, poniesionych strat) w tym roku 

podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych 

obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 1995, 

z 2016 r. poz. 273 oraz z 2017 r. poz. 1191).

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

MINISTER FINANSÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Renata Łućko

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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Uzasadnienie 

 

Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 

o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą CIT”, Minister Finansów ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia 

aktualne wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia i informacji wraz z objaśnieniami, co do 

sposobu ich wypełniania, terminu i miejsca składania.  

Na podstawie tego upoważnienia Minister Finansów określił wzory deklaracji, zeznania, 

oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych, wydając rozporządzenie z dnia 24 listopada 2015 r.  

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1995, z późn. zm.). 

Określone w powyższym rozporządzeniu wzory formularzy wymagają dostosowania do 

zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 

osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175) oraz ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. poz. 

2201). 

Ustawy te wprowadziły szereg zmian w przepisach podatkowych, które powodują 

konieczność ich uwzględnienia w formularzach podatkowych. Do zmian tych należy zaliczyć 

przede wszystkim wprowadzenie w ustawie CIT podziału na źródła dochodów – zyski 

kapitałowe i inne źródła przychodów, zmiany dotyczące podatkowej grupy kapitałowej (dalej: 

PGK), wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego czy zmiany w zakresie ulgi 

na działalność badawczo-rozwojową. Rozwiązania te wymagają wprowadzenia  

w formularzach odpowiednich zmian umożliwiających wykonanie przez podatników 

obowiązków podatkowych wynikających ze znowelizowanych przepisów.    

Niniejsze rozporządzenia wprowadza m.in. nowe wzory formularzy. 

Formularze CIT/8S oraz CIT/8SP dotyczące przedstawienia informacji o wysokości 

dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej na podstawie zezwolenia. 

Informacje te są przeznaczone dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych 

będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej oraz 

podatników będących wspólnikami spółek niebędących osobą prawną, które są 

beneficjentami pomocy. Formularze zawierają dane identyfikacyjne przedsiębiorcy 

posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy 

ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych),  dane dotyczące wielkości kosztów 

kwalifikujących się do objęcia pomocą, pozwalające na ustalenie dopuszczalnej pomocy 

publicznej oraz dane pozwalające na ustalenie wielkości zwolnienia podatkowego w podatku 

CIT z tytułu prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej działalności 

gospodarczej. 

Konieczność sporządzenia ww. informacji CIT/8S oraz CIT/8SP wynika z nałożenia przez 

Komisję Europejską na organy przyznające pomoc publiczną w formie zwolnień 

podatkowych obowiązku monitorowania wykorzystywanej przez przedsiębiorców pomocy 

publicznej, w szczególności pułapu maksymalnej dopuszczalnej pomocy publicznej.  

Dane zawarte w formularzu CIT/8S oraz CIT/8SP pozwalają na weryfikację spełnienia przez 

przedsiębiorców warunków wynikających z zezwoleń na prowadzenie działalności 
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gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (specjalnych stref ekonomicznych),  

w tym dopuszczalnej pomocy, wynikającej z poniesionych kosztów kwalifikowanych oraz 

faktycznie uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy w formie zwolnienia podatkowego. 

Formularz CIT/MIT będzie składany natomiast przez podatników obowiązanych do zapłaty 

podatku, o którym mowa w art. 24b ustawy CIT, tj. tzw. minimalnego podatku dochodowego 

od przychodów z najmu (dzierżawy itp.) budynków. W formularzu tym będą wykazywane 

m.in. dane dot. nazwy środka trwałego, jego wartości początkowej (zmiany wartości tego 

środka mające miejsce w ciągu roku podatkowego), czy też wysokość przychodów podatnika 

w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. 

Formularz CIT-8AB skierowany jest do PGK i będzie składany niezależnie od okresu,  

w którym PGK zostało utworzone. Z uwagi na liczbę składanych zeznań CIT-8B oraz zakres 

informacji, jakie są deklarowane w dwóch odrębnych zeznaniach CIT-8A i CIT-8B, 

racjonalnym jest skonsolidowanie deklaracji CIT-8A i CIT-8B w jednym formularzu CIT-

8AB. 

Formularz CIT-PGK dotyczący przedstawienia informacji o wysokości dochodu przez 

poszczególne spółki tworzące PGK. Celem nowego formularza CIT-PGK stanowiącego 

załącznik do CIT-8AB jest transparentność deklarowania przez spółki tworzące PGK 

wyników podatkowych kształtujących podstawę opodatkowania PGK. 

Projekt rozporządzenia zakłada, że wejdzie ono w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Jak wskazano powyżej, dokonanie zmian w funkcjonujących obecnie 

formularzach, jak również wprowadzenie nowych formularzy wynika przede wszystkim  

z modyfikacji regulacji podatkowych, które zaczęły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. 

–  na podstawie ww. ustawy zmieniającej. Z tego względu koniecznym jest, aby wzory 

stanowiące załączniki do rozporządzenia stosowane były do osiągniętych dochodów 

(poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 

poz. 1006 z późn. zm.), z chwilą przekazania do uzgodnień członkom Rady Ministrów, 

projekt rozporządzenia zostanie  udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Materia objęta przedmiotowym projektem rozporządzenia pozostaje w gestii państw 

członkowskich i nie podlega harmonizacji. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 

podlega notyfikacji na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach określonych w obowiązujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia dotyczy majątkowych praw i obowiązków mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców lub praw i obowiązków tych przedsiębiorców wobec 

organów administracji publicznej. Podmioty takie mogą być obowiązane do składania 

dodatkowego formularza (CIT/8S, CIT/8SP). 



Nazwa projektu: 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia 

wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 
podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego 
od osób prawnych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące: 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu:  

Pan Paweł Gruza 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu: 

Pan Maciej Żukowski  
Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, 
tel.: (22) 694-3326, e-mail: maciej.zukowski@mf.gov.pl 

Data sporządzenia: 

27 kwietnia 2018 r. 

Źródło:  

Art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób 
prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343,  

z późn. zm.) 

Nr 630 w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Finansów  

 

 

 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dostosowanie wzorów formularzy podatkowych do zmian wynikających z ustawy z dnia 27 października  
2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 2201). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie to dostosowanie formularzy w zakresie podatku dochodowego od osób  
prawnych do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r. regulacji ustawowych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Podatnicy i płatnicy 
podatku dochodowego od 

osób prawnych  

434 tys. 

 

 

 

 

system informatyczny 

POLTAX 

 

 

 

 

  
 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

W odniesieniu do projektu nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw.                      
pre-konsultacje publiczne.  

Projekt rozporządzenie zostanie skierowany do konsultacji publicznych. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz do § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 
–  Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie 



udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w 
serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-

10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
 

 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

 

Brak wpływu na dochody budżetu państwa i dochody budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego.  

Brak wpływu na wydatki sektora finansów publicznych.  

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 
zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  
ceny stałe z 

…… r.) 

duże 
przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 
niepieniężny
m 

duże 
przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

 



domowe  

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) 
 

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń  

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe formularze podatkowe.  

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

Brak wpływu na ww. obszary. 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Zakłada się, że wzory określone rozporządzeniem wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i 

będą miały zastosowanie do osiągniętych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2018 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się dokonania ewaluacji efektów projektu. 
 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 

 

 


