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PODATNICY WYPEŁNIĄ DODATKOWE POLA W ZEZNANIU ROCZNYM CIT-8 

 

W dniu 23 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające 

rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 

podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie 

określa m.in. nowy wzór formularza CIT-8 i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych 

strat) od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Podatnicy zaznaczą nowe pola w formularzu CIT-8: 

 Pole 25 – jeżeli podatnik był obowiązany do posiadania elementu dokumentacji podatkowej, o 

którym mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tj. dokumentacji grupowej, dla przypomnienia 

obowiązek sporządzenia dokumentacji grupowej dotyczy podatników, których przychody lub 

koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły 20 000 000,00 euro,  

 Pole 26 – jeżeli podatnik był obowiązany do sporządzenia elementu dokumentacji podatkowej, 

o którym mowa w art. 9a ust. 2b ustawy o CIT – tj. dokumentacji lokalnej, dla przypomnienia 

obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej dotyczy podatników, których przychody lub 

koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000,00 euro, 

 W polu 34 podatnik oświadcza, że sporządził dokumentację podatkową. 

Ponadto podatnicy, którzy byli objęci obowiązkiem złożenia formularza CIT-TP, w polu 33 zadeklarują 

jego wypełnienie. Dla przypomnienia do złożenia formularza CIT-TP zobowiązani są podatnicy objęci 

obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej, których przychody lub koszty, w rozumieniu 

przepisów o rachunkowości, w roku podatkowym 2017 przekroczyły równowartość 10 000 000 euro.   

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą pomocą 

w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


