
PoLTAX PoLA JASNE WYPEŁN|A PoDATN|K, PoLA clEMNE WYPEŁN|A URZĄD sKARBovVY, WYPEŁN|ć NA MAszYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘczNlE, DUżYMl.
L|TERAMI. oZARNYM LIJB NlEBlEsKlM MożNA SKLADAć w wens.ll ELEKTRoNIcZNEJ

clT_8
ZEZNANIE o WYsoKoŚcl oslĄGNlĘTEGo DocHoDU
(PoNlEsloNEJ STRATY) PRzEz PoDATN|KA PoDATKU

DOCHODOWEGO OD OSOB PRAWNYCH

l \uatgll - lltrEDlalg - l9^.,

o1_o1-2013
5, Do (dzień - miesiąc - rok)

31-12_2073
U§tawaŻdńia15 ldego1992r|,opodatku.dochodor,,łYm.od,osóbprawnych(Dz.U.z2011r. Nr74,poz.397, zpóżn.zm.),antana
dalej ,,ustawą".
Podatnicy wymienieni w art.1 ustawy, w zakresie dochodóW określonych w art.3 usi.1 Imający siedzibę na teMorium RP) oraz

.wań;3]14st.|(nićmdjĄcy,siedżibyna.lerytorium.R.P}u§tawY'.z.!vYj4tkięm:
- podatnikóW,użyskujących,ptzychody Wyłacżńje zlytułów Ńrńienion}ch rv artl2, ust.1 ustawy,
- podatników zwolnionych od składania zeznania - ań.27 ust.1 ustawy,
1podaffiów,niernającyó siĆdżiby na terytońumlRP; u|yskujących:prłćnooy, o Kórych.ńowaw,art2,1 i 22 ustaryy, vvyłącznie od

Do końca tzeciego miesiąca na§tępnego roku (ań.27 ust,r uła*vl,
Uząd skarbowyt).

A. MIEJSCE l,CEL SKŁADANIA ZEZ,NANIA

Kraków-Nowa Huta 31-621 Kraków os. Bohaterów Września 80
źld]et):

żożenie X 2.korektazeznania2)

B..DANE PoDATN|K

ts.1. :DANE. l,DE§lTYfl KACYJ NE

STOWARZYSZEN l E RODU KRYG OWSK| CH

691 573611
Bź.,ADRES SlE.DZI,BY

osiedle piastów

o*""frllTl* kwadrat):

obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w ań.ga ust.

f] l, t r Xz. niu

c. lNFoRMAcJA o

metody ustalania ceny transakcyjnei

'l) llek'oĆ jest mowa o uuędzie skarbowym - oznacza to urząd skańd^/y, kórym kieruje Właściwy dla podatnik€ naęelnik uuędu skańorego.
2) zgodnież ań.8'l ordynacji podatkilej podatnik może skorygować złożoną deklarację pop.zez z|rc/żenie Cloklaracji korygującej wraz z doĘczonym pisemnym

uzas€dnieniem przyczyn korekty.
3) Naleł podać rok kalendażowy, w Kórym podatnik rozpoeął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym rrpwa W art,25 ust.11 - 16 ustawy.

pouczenie
*) Niniejszezeznaniestanowipodstawędowystawieniatytułuwykonawczegozgodniezprzepisamiustawyzdnial7czorwca1966r.opostępowaniuegzekucyjnym

w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.'l954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuigeonych w obowiązująrych terminach lub uiszczonych W niepełnej
Wysokości kwot z poz.59 - 81 i poz.83 - 90.

'*) WprzypaokuniewplaceniaWobowiązującychterminachl$/totzpoz.95,98,99i1oolubwpłaceniaichWniepełnejwysokości,niniejszezeznaniestanowi podstawędo
Wystawienia tytułu Wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawyz dnia 'l7 eeMca 1966 r, o postęPowaniu egzekucyjnymW administracji (oz.u-z2oo5 r. Nr229,
paz.1954, ze zm.\.

Objaśnienia
Rokiem podatkowym jest rok kalendażNy lub w prz:/padku, o którym mwa W ań.8 ust.1 ustawy, okres kolpjnych dwunastu mie§ęcy, z uMględnieniem ań.8 u9t.2, 2a, 3 i 6
ustawy.

ClT-8o,, l 1,"Dfukowane programem Puedsiębiorstwa lnformaiycznego lPs http://www.ips-infor.com.pl!



POLTAX 
,3R'idfi,lT,iilil.liilhf,:"' 3ń§";|!!5łiil'óT3ił,§1"'#!i3{1,1l.^.ś*|t9Jś.1,1i9il9'_.;I^o,1ll,_{r_Elowo LuB RĘczNlE, t'

,.D;

D, . PRZYCHoDY

J
D.ż:,

. 
l

Beł gtzyctrgg,ow,,o łtórycłr,ńÓŃał art'.2.ust ,t,. ań,żi,i,zz u.**"
zl.

42 o97,o5Fłzycnódv l że.źóirółnriucHii.lóri, ńil

dil"ri';'3mtT:r:fl":i':§łi'*l:Yl',lx*i:r::l:l^y*::,,:.::;]:,J,"r oraz przycnoay z dywidend i inne
2a-

|'Jzyc hody ze] źródeł:brżiiićh ołi

, : ]: :l

Jma kwot z poz.27, 28 i 29.

29.

42 o97.o5
KOSZTY,UZYSKAN lA IPRZYCHODÓW

Jl,

3 952.66
óz.

33.

D.3.

ll
lOr

Stl rna kwol ż: poz-3r:; 32 i:33. 3 952,66

3§.

38 144.39
oa kwoly:z.poz,ł4,nalery,óoiąo. r*&e",łói;so,].lei"li ,oii'* r.* Iicrha rliamnz

36.

o.oo
trY l'lvr'lg'lrl 9l łr' |,P.ł,ę:. ut.iryy ]grął §IlaIą]3e ąroqęl pxzycnodow tłyłazanych łiv poż;29,podlegającażagrańicą.od!|ćzeniuod'dochodu,do:opaaiiip*łnii,,''': :- :'- ]:- Jr.

ijł"J,ł!:: ff Hiii;1',?,:;.i$ffi#?**;l'"*:*ll;lt |^,żo:,*i:'fll *.*:,,;.:l 3i:_.]jsj3l{9] 1,'_fo-ti z eoz.37
óó,

38 144.39
J.eŻelikwotazPoz.36jestWiększaodO.iwiĘkszaodkwotyzpoz.37,odkwotyzpoz.36należyodjąókwotę 

zpoz.37.W pozostaVćh pzypadkach należV WDisać o. o,oo
E. USTALEN|E PoDsTAvVY oPoDATKoWANlA / STRATY
E.t,, DocHó,Dy1pRżVćnóoV; WÓlŃr,,t,ónr,lcŻr,ŃlA ,, ,. , : ],,

4U.

38 144,39
odliczana kwota nie może pnekroczvć kwotv d'mhodu 1n

41.

Należy wpisać kwotę z poz.52 zaĘczni-ła-Óli-alO.
odllczana kwota nie może Drzekroczvó kwolv docłrarlll

l

śuma kwot zpoz.4o.41 i 42. 38 144.39
E.2 PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

#'r"J:lH§ iI":.,"T"iii'"T,,f1!3i,ŁlŁ i,il*]""ti::i.k::lu..^ o^"z.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43.W pozostałyń
44.

o.oo§tiata

o,oo
E:o. 9 U LIUZĘN lA U u PU|J§,| AWY oFo-DATKot/[ANlA

lwota ódliczeńia nie może pzękroczyć kwoty z póz,44,

46.

ClT-8 e,, l Zo
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SKŁADAć W

E].4; KWorY: |WłĘKsryĄCE PĘDSTAWĘ o Po DAT KOWAN lA / ZM N lE.l,Sz ąCE'§,lnA
w; " w;W|ązku,ź utĘtą prawalco

Spęcjalnej Śtńf! ekonomicżrej,- w ńłiązku,zutsC€,praŃa,tló zwolnienia
na

W zwąlku.zr
..] :' ,- l: :], :

plawa

§uma, krłpl z:poż,47;,aB i,a9; o.oo
E,5.:, P o DSTĄłVA, oPo DATKoWĄ!\I,!A 

: 
/ STRATA Po U Wż-G tĘ D N l E Nl l U ł{t/Vo T Z E,3. .l.E.4.

P,odśta\iĘ opodatkowania {podaje,§iępozaokąg:Ieńiu,do,pełnVphżłovch)l : : ::::]:
Jeżeti kińta ź' poz144 jest MęksŻ od 0, należy \^pisać kwotę,ż,poż.44 poimiejszoną,o,1śłotę,z poz.46 i powiększoną
o lMotę z poz.50. Jeżeli kwota z poz-44 ró'9lfila się 0, a kwola z poz.45 

'€st 

mniejsza od kwoty z poz.so, od kwoty z
,poz.50 naleł odjąć,kuoĘ z poz45. W pozostavch plzypadl€ch oraz jeżeli Wynik jest liczbą Ujennąi naieży \^/pi§ać o,

51.

o
§tata

od,sufi biw.t,r:poe,45 i 4§ ńalęży,odjąó surręi§^ót:z,Ńz,,l4i,50l,Jeżęli ńżńica iest licąba,uieńns, naleł wpisać 0.

52.

o.oo
F OBHCZENl E,'NAl_EżN.EGO.PODAT KU

lżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat ńr 1. w cześci F nie wvoełńi l bó_ Foz_5b l 5ó
n,an.

19 o/o

Według ż 2

o,oo

z elT.8/O. ódliijżria-łMiotaJiió,inoże z

55.

Pooatek !!ilealy]]]po odll9zEnllo! za loK::P9dau{qlvy Wxajz8ń

]Od,lqryołizńoż,54 naleZy:odjłć l<wotę z poz.55. ,

łt olnieniem, ó którym moura w ań,25 ust{ l - 16 ustawy

w

o

G;,I(WOTY NAI_EZNYGH,,ZA1-1CZE:K,Ml,ESlĘCZNYCl-,l - ZGODN|E Z ART.25 UST.1 l1a
USTAWY*)

,,jć'eeli.rł.poi,ŻO;zaznacżono kwadrat nr 1, części G niCiwip_ełnia się, : 
,,,,,,,,,, ' ' , , 

'

nrliestąco t] 2 3 4 5 6

Na|eżna żalicżka

59. oU. o1. oz. oJ. o4.

Miesiąco 7 8 9 10 11 72

Należna zalłczka

65. bo. bI. 6E, b9. 70,

Mi6iącE 1, 3 14 {$ 1,,5 1,7 .l 8

Nalóźna::zallozka

71. 72. 73, 74- 75. 76.

Mi6siąee t9 2,o 21 22 23 Razem

Naleźnajzaliczka

Ió. 79, E0, U,l. az.

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALIGZEK KWARTALNYCH _ ZGODNIE Z
USTAVVY*)
Jeżeli w poz,20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, części H nie wypełnia się,

ART.25:. UST,. 1 b.. l:,.:l C

lqv-artaly 1 2 3 4 § 6

Należna] i.aliczke

E3. E4. óc. óo. óI a6.

K$laltały 7 8 Razeń

Należiazalicź(a
óY. 90. 91.

POLTAX l3l!i,1i:"f".Y,i5::'i.:"PlHl§.i?i*.c,l:YlĘX.'*in:P':9§:9lI;[l'^Łl!'t9}ŁY|§,z]l!LE:I9}1'-Y]jlowo LU"BRĘczNlE, DUżYMl,
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'o"* 3Rii,jffix"il,"i;:xf^i:sfrł^il,iiHii:y,!:ffi:.,śił-:fii"J3ffi§.Hil,il;i^i#"fjiJx5łj3i[,,""l!l3*:"_:53j],]_?y_1",,

ClT-8o,, l 4,o

l;
[gr.il"9,i,lglt!

:J wW.edoklencjo.1

\Ml

f"i ,ń;o;i 56 i38'nilAr!
o

j"ut li..bą uj"rną, należy wpisać 0. o
tr. |.\.YY\/ l A U(J 4APŁA IY / NADPŁATA

,"

94.

,ss.i,se'ooiie:kwotii:poJ.sł;i jei.li:rałiiia ieit liaha o

o
K. NNE,,zo,BOwĄżANtA poDAtkówe --T

ókreślońe w ań.l7 ust.ib ust'aw!, *irń'do;ńóii;.fiĘi.iTifiJ",łitJi,Tłia|[3[ił?63T,","dnii,T#;:Łlł
;jjĘ,i"r[l1T:J.';j,jd 

zmiańie niórcołiń-u"i"'", Ęiil,ii|lli i.j:ilfi'd;"il"wania.,. - Dz,u, z ,995 r. Nr 5,
:

9/.

rogalgk natożnv wedfuo §tawkl

o
98.

, Ndeży pódąć l(Wa!ę,pódatku iB]rp;daiaća,do zóołatv

99.

rrvytw. orzenle we *łasnvń-r"LrJsiJ";-ń]łr]'ii§i-fi];;!Y;y+y9łctrlq:P|4ygtlgggYry, ygalxow_]na ]nabyci9 lubru,ru;;*r"r**rumm;m rłińi,',i"9#i***l
100.

l_.

lul.lmię i nazwisko osoby odpo^ried.i"ln

Krystyna Pomiernv
l9v gyvwą.lllvl ly Ulr u9 reprezenaowan|a podatni|(a

\
tla lu.l9l. - ltilE§ląc - rox/l

Q4_Q3:2o13
U4. Podpis, piecątka itelefon osoby wymie

12 6419293 mgr.!§yst2,ł,o ffirql
Iru

Frl$?,,#1,lffi'

Drukowane program€m Pżedsiębior§twa lnformatycznsgo lPs http!/ww.ipsjnfor,com.pt/



poLA JA5NE WypEŁNlA poDATNlK, poLA clEMNE WypEŁNlA URąD SKARBoWY. WYPEŁNlćf,lA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZN|E, DUZYMl,

DRUK.WAN'Ml LITERąMl, cznnŃirrł LUB NlEBtESKlM KoLoREM, 
'MożNA 

SKŁADAć WWERSJl ELEKTRoNlczNEJW.odeklarącjg,goV,P|

clT-8/o
lNFoRMAGJA o oDLlczENlAcH

ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH

za rok podatkowy

OD DOCHODU l OD PODATKU
l ZWOLNIONYCH OD PODATKU

GIT-8/O,,, | 1,=

31-12-2013o1-o1-2013
ik:do żeznania GlT-8,

ł. :bAŃE l§EŃTVFlKAeyJNE poDATNlKA

STOWARZYSZE N t E RO D IJ KRYG OWS Kl CH

691 573611

e.,ooc.HonY (P:RzYcHoov1 wouŃe l oDLłGzENl,

B.1 . DocHÓ,bV tFńzvćrrobi: WoLNE LuB zwóLŃ:loN:E,oD :poDATKu

38 144,39
na,óóliłam ał"n'7,ust.{rl§teivy,. przeżńaczone na

;;i;:ff;ń§ni;;-iififi;i'Óńi;ńi' ust.i :ixf ła,łp, ł|, 5, 5a; ,r1;; ź$, 3Ę391 40 i 4246l

ćżę§ii pĘezńaczonej na

i" łiiriirnti6i 
"tatńtÓ*ą; 

z wyłąezeńlóń działalności9ósPodarczej

iilgrdĘEąalt4? u§t.l pkt 3łn§tawy, urys*anez d;

ekonómicznej : :

ń-prawo.aojŃqlnienia,nabyli pó dniu 3,1 giadnia ?000,r.

tawą wyńień,Óńt,w ań,40 U§t,2,pkt,3 ustawy

fami ekonomicznymi, wolne or

*vr"""i""iv.iń'aó"sń*ii ónia zb pilaiiernika 1994 r. o specjalnych strefach (,DzJ: Ńr,{ 23, poz.60o,,ze

ffiń, zgodnie z ań.6 ustawy z dnia
z oazłzie'mika 2003 r. o zmianie ustawy o specjilnych strelacn
ix5i6ń-lJŹi,:ión i ńiłtoryct ustaw (tż.U. Ni r88, io!4!4ć9j!ll_

Dochodv ńhe Ód podatku na podstawie ustawy
o specińnych strefirch ekonomicznych
i piżepiśłrwwkofialivczych dó tel:u§hl!:,l prepl§W wyńur|dwBrl9ll uv EJ u-Er,,,
ui opilciu o zózrvolenia uryskane przed dniem
1 §tycńh Ż00{ r., liśiągńiąte pizez podfi iktfur,

E zwoiiEnianEn'aGE*!6.zlnienloitga zeżwolenia
dónu-szcza l ne1 wielkości
i W poz15)

EEćhE3w6ńńe od'podątku na podŃawi' ąń,20 u§t,3 ustawy

tlrrle aatloav tprłrńody) wolne (zTlolnione) od
podatłu, w tyń ni poastawie odrębńych ustaw

38 144,39
§tlma, kwot,z poz, od 8 do'1,7,i ,1,9. KWotę nalęży,wpisaó w,poz,40 0lT-8,

ffip óoćHoDu srRnT Z LAT u]BlEGŁycFJ

Kwota strał'od!iczona
,w latac,h poprżodnlch

Drukowane programem Pżedsiębiorstwa lnformatycznego lPs http!/ww,ips,infor,con,pl/



PoLTAX POLA JASNE WYPEŁN|A PODATN|K, POLA ClEMNE WYPEŁN|A URZĄDSKARBOWY. v\rYPEŁNlć NA MAszyNlE, KoMpUTERoWo LUB RĘczNlE, DUzyMl,
. ' 

możxł sxtaołć w wERsJl ELEKTRoNlczNE.l *."i.łl"io;;;.;;|

B,3. oDLlcZENlA oD DocHoDU
Suma odliczanych kwot * posrczegóńycn pozyclacrr oązłącznasuma odliczeń nie może przekroczyćkwoty dochodu z poz.38 ClT_8

Kwota odlaczeń ż tYtufu darowizn na cele wymieniole w tym przepisle nie może pżekroczyć 1o% kwoty dochodu wykazanego
w poz.38 ClT_8 pomniejszonego o kwotę Ż poz.2O Cl-|-9lÓ.
łJql}Gł3nla,{ald$lun: n, e6lć:l(ultll i€llgunego ąańńie z altl8 u§t.l Fkt.7.ust6tgy1 ]... -
*.l9r:ttęl*l łl,1arówiz1 nie może pnekioczyć,107o kwoty,doółlodu Wyka;anego!,ł]poż,38 CiT_8,p.mnĘszoni9ó

}!_",l!_o]_. Ę9.,42,4,3i 44. S^uma.kwot z poz.42i 43 nie może przekroczyć 1O% kwoty dochodu wykazanego w poz.38 clT-8pomnlelszonego o kwotę z poz.20 ClT-8/o - ań.18 ust.la ustawv.

\ł bankach ',Ż0% kwoty kiedrtów (pcżlczek)'urnożonych W zwiążku ż r€a-lizacią pr€lamu,reslrukturyiacji na podstawie

suma kwot z poz.41, 45, 46 i 48. rwotę, łę nitezł,wńjsae w poz,4 1 cl:FĘ

G. ,oDLłGZENIA Z, TYTU-ŁuilVDATK
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozycjań

INWE§f,VeĘNvcH
oiaz łączna:§uma odliQzeń.nielmoż€:Brzękroćżłć kw,aty z poz.38 ClT-8 pomniejszonej

a ąqy

Dod_ag(ówa ohnjżka,doc,hodu BiŻy,§ługdją'ćeńa in!.pó,iąidżenle Rillll. z dnla 24 §ty,cznie].r:995 :l;
wsprauile otllłCżeń,odld§i;,ńódu].wy.deiŁóy,r:r §§tliyjńrĆń otaż.:D,bniż§k,poil*tku::oo.ć,łłodow§'gÓ:w óńłłłcrr
zagroŻonych szczególnie wysokim bezrobociem strui<turalnym 1ozu. tlr tł, poz.63, ze,r.l -,r"iąriu z a-rt.o ust.z
ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (IŁ.U. Nr 137, poz.639)

suma,k$/ot z,:pozl50 i 51,; KWotę nalęży rłpi§ać W po7;43 clT]8'

D.lgg11.6=EN|A OD
kwota odliczenia nie może

E.,ZWOLNIEN|A, Z*§ CHANIIA,
, . Suńi odlliczanvCh'.kwót,\ł Do§zczedótńvch Dożvći

l,,ł,oDt|,§zENlA oD, Po.DATKU,,,,
ó śUńe1Ńłićżćń nie. ąoże pźekróczJć kw.9!1a podżtku z Doz.54 cfT-8.

*1ltolniefie n6,,pot|§tawie]ań33, tr§tay{y: żdnia'.r4 czennrca 1s91 r.
o spółkach z udziałem zagranicznym iDz.U. Nr 60, poz253, E 41/..|

?injeą*$e poborn po&tku na,pod§tawi9 rózógżędżeń

§uma kwol:ż poz.§:4;§5;,57; 60 i]63, wpisać w póź: 5§],C I T.§;

C!T-8/O,., l Z.
Drukowane programem Pżedsiębiorstwa lnformatycznego lPS htt p : //w W. i ps -i nf or. c om. pl/



'poLTĄ( P!oLA JASNE WYPEŁNlA PoDATNlK
1?,,J1,.]."[Ti,y,*Łl:1.YR4?_Tl|_Bowy vwperrulć NA MAszYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘcZNlE, DUZYMl,

ClT-8/O,., | 3,"

F. DANE |NFoRMACYJNE
F.1. DANE o TUŁ_U DYWlDEND'JfrfiY tĘBZYcH ODAC Fł Z ] TfTuŁUmaAŁU

ZEZ płATNl|(Ą F€Dl Ku {ART.2rU§rnffiffi:g}

Ęl!wr: lPT4ycr|p9Yll o Klolyeh,mosra wait{ou§tatłĄr, inńe niż w$lnieniór_BiróF§Fia po=FET36;;opodatkowaniu
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