
lnformacja dodatkowa - wybrane dane z roku 2013 .
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Przychody:

_ zbiórka pubIiczna

_ składki członkowskie

- darowizny

- cegiełki

- 1,%

- noty GminY

- odsetki bankowe

Koszty:

- amortyzacia

- paliwo

- leki

- uslugiweterynaryine

- wynagrodzenie + ZUS

- ubezpieczenie

- karma

_ odzież, klatki, styropian, pistolet

1.380,32 zl

260'00 zł

1.180,00 zł

865,00 zł

4L.736,2821

2.878,oozł

16,95 zł

1.159,00 zł

6.559,08 zl

1.750,38 zł

18.298,18 zł

7.570,5621

1.680,00 zł

2.347,36zł

5.093'90 zł

Stan gotówki w kasie i na koncie w banku 1.4.72o,o5zł

Zobowiązania na dzień 31-t2-2ot3 r zostaĘ opłacone w styczniu 2oL4r.

Tr1



o6Y
E
ad
N
(9
N

cNo
o
(g

!ah<a(J(l) troE ĘHC E
No,
a)ro
ts

66Y
oc'x
N'=
o)t
Ń
:oF
oY

cl
Ną(t

5
Ńo
!

oo
C\
F

!.j
a.Nśs). _t

^;6*-& E:.\dBi lł-.i E

={E.s
(t
Ę
ll)ós'ŃgL)ts

(g o--e
ob
o
E
N()
G
oN
N
o
Ęto
brlt\coNBqr
No
a-v,
ą
6
o

(Ąz
5
dt

-J
oocoo
(6
3N
(U
c

H NPVil o9tr

=.36H<''r^'qód*iE,nE
Hbfiil'es*
*E'**.c0ańlaźŻŃFzę

=E*i*+ ęit
5*łtĘHF

-.1:!oęu-l$Eąg=
Fa q5 

-
d qJU

= 
--HB

:+
UŻ .:!

ot

=o.c
E
o
ota
€ia
'o
4t
ocN
o)
$tz

.g

s<-'--\EZ
*-(f ś
B Ęt*\t ó\-śŃ( o\ś_:ą o \):-śE \-



srow^nzyszrrflTdifili 
orA lwrEBzAT

,,, ^ ^"I1ĘLP 
ANlF{A[s-

REGON:
(Numer statyslyczny)

od 01.01.20[ I r. do 31.12.2a1$ r.

Rach&ek wnlk&v sąządony zgodnte z zaŁąehlkien do łazpałzącrzenla Minlsta Flnansóil z 15.11.2001 (DZ u. 1g7pz. 15gg z Pan. zn.)

Podpisy
fu'px "ż0'ą'

Podpisy Komisji RewĘjnej



INFORMAOA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

NA DzlEŃ 3L-t2 - 2013 R.
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Kaliskie Stowarzyszenie Pomocy dla ZwierZąt , Help Animals,, z siedzibą

w Kaliszu ul. Adama Asnyka 58142

Forma prawna - stowarzyszenie

Działalność

Regon

NIP

- na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

- 300543790

- 61820574LO

Jednostka działa od maja 2oo7 r.

okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2013 r. do 3L.L2.2o13 r.

Sprawozdanie zawiera bilans uproszczony, rachunek zysków i strat
porównawczy.

Pozycje bilansowe zawierają :

- rzeczowe aktywa trwale ( netto )

_ środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym

_ rozliczenie międzyokresowe ( ubezpieczenie )

- fundusz

0,00 zł

L4.72o,o5 zł

0,00 zł

t.l32,o3 zł



- urynik finansovny ( zysk )

- zobowiązania do 1roku

w tym : zobowiązania budżetowe

- należności

9.374,31zl

4.2!3,7L zł

0,00 zł

0,00 zł

Rachunek zysków i strat

Przychody z działalności statutowej w roku sprawozdawczym

Składki członkowskie

Różnica zwiększająca przychody z roku poprzedniego

Koszty reaIizacji zadań statutowych

Pozostałe koszty

Przychody finansowe

Koszty finansowe ( nagroda)

Wynik finansowy ( zysk )

Zysk zwiększy przychody roku następnego.

Pozostałe założenia informacji dodatkowej nie dotyczą jednostki.

48.039,60 zł

260,o0 zł

L5.486,77 zł

54.429,oL zł

0,00 zł

L6,95 zl

0,00 zł

9.374,3t zł



.$ TE uuA mz vsEgr{,[TJ ilfili Bm zuEBzAT
"${E!.P AN!F{At s.

, !l..Ą''Ą.nvka 5Bl42, oz_aoo KALlSzIeL603-918-690,e-mail:animals*ińióp_ń"-._.t.pr
REGoN: 300543790 NR KRS: ooiozłl:ąi-'

NtP 6.t8_205-74_10

Kalisz, dnia 31-03-2O!4 r.

ośwnoczENlE

oświadcza się, że zgodnie z art. 64 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie
finansowe Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierz4t , Help Animals,,
za rok 2013 nie podlega badaniu przez bieglego rewidenta.



POLTAX

ctr-8/o

PoLA JASNE WYPEŁNiA PoDATNIK, PoLA clEMNE WYPLlyl!5zĄD sKARBoWY

DRUKoWANYM|L|TERAM!.czARNiMaUBŃ|EBlEsKlMKoLoREM' MożNAsKŁ
WYPEŁNlc NA MAszYNlE' KoMPUTERoWo LUB RĘCZNlE' DUłMl',

INFORMACJA O ODLICZENIACH
ORAZ O DOCHODACH WOLNYCH

za rok podatkowy

OD DOCHODU I OD PODATKU
I ZWOLNIONYCH OD PODATKU

do zeznania CIT-8.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
6lfta-.wa peł.a - ' ]1 .. ł '] ł /|''/ 

?*? ,*l\ l / Ji' " j iłi','łł*tX,L/::xŁ/ć /ł 
.'.it:łł:':'' ! .f ,łłł(e' /ł'0ę't1"''kt'ł"Lt sLći& 

,J , łr lr /,),f l;7ł rv, 

-

zYcHoov)woLNEIODLIM
'RZYCHoDY) woLNE LUB zwoLNroNE 9!j9!159

# |,'{Ę 'ĄłDochody(pzychody)*otn"oTiod-iiiiTi!ĘĘilĘarr17istlustawy-przeznaczon€nacelestatutowelubinne
cele wymienione ' ty. po"pi|#i]'t'ii i':Jt''iJłt łi_łp' łu' 5' 5a'21' 26' 37' 39' 40 i 42-46)

i Przeznaczonej na cele

ćzęści przeznaczonej

na działalność statutową, z wyłączenień działalności gospodarczei

D""hodilolne od poda"u zgodnie.z ań'l7 ust'1
na terenle specialnei strefy ekonomicznel
Wń;ńi ;;ń;,lń;ińicv, nqąŁqgyg! o :*o!tlĘł

@podarczej Prowadzonej

po dniu 31 grudnia 2000 r

- ań"lo ust'2 pkt 3 ustały
oocłroov *olne oo pooatxu * z'akresie określonym ustawą \

Dochody spółek zaoąo'"1ą"yd,@icznymi' wolne oq p'911:l!-1-

wvkonawcrych do ustawy z onl'j ifi;;j;i#i'k;1gtił r. o 
"p.Jilińić'ń'iiijiicr' 

crbnomicznych (Dz'U' Nr 123' poz'600' ze

@zgodnie z arL6. ustawy z dnia
-*i'^io'''ił"* o somialnvch strefachi pażdzieiirira 2oo3 r. o zmianie ustawfl o.

],I^-__^-l_-_.'^x i ńiAhAruĆh llstaw lDz.lj. Nr 1{i;;kióńń;a; loz-.U' Ńr tsr.qgz.'!]l19::9:l})
Dochodv wolne od podatku na podstawie
ustawv ó specialnych strefach ekonomIcznycn
ińżeńisovi wirońawcrych do tej usbY''-._-

"ioojńiu 
o zózwolenia irryskano przed dniem

1 sŃcznia 2001 r', osiągnięte pr.ez podamlKow'
ffiwie zmienionego zezwolenia
iiJ#;;łł;;i" ozeirocalti maksymalnei dopuszczalnej
i iednocześnie nie
wielkości pomocY

@tawie art2o ust's ustawy

lffi d*h.dy tp*/"h.dy) wolne (aflolnione) od
ńóoa*u, w trń na podstawie odrębnych ustaw

kwot z poz. od I do 17 i 'l

TRAT Z LAT UBIEGŁYCH
Kwota strat z lat ubiegłych podlegająca odliczeniu

oodleqaiaca odliczeniu
; kmt ź ńż.24. 28. 32' 36 i

clr-g/o,., 11,,



OLTAX PoLA JAsNE W"/PEŁNlA PoDATNlK' PoLA clEMNE WYPEŁNlA URZĄD sKARBoWY

DRUKoWANYMl LITERAMl' oZARNiM aUB NlEBlESKlM KoLoREM' MożNAsKt

ODLICZENIA OD DOCHODU
Suma odliczanych kwot w poszczególnych pozyc]ach oruz łączna suma odliczeń nie

pomnieiszonej o sumę kwot z poz.20 i 41 clT_8/o'

clr-g/o,,, I 2n

WYPEŁNlc NA MASZYNIE. KoM1PUTERoWo LUB RĘcZNlE' DUŻYMI'

może pzekroczyć kwoty dochodu z poz.38 ClT-B

ze"la d'arowizn 
'óodnie 

z arL18 ust.l pkt 1 ustawy

Kwota odliczeń z tytułu darowizn na ce|e wymienione w tym pŻ eplsie nie może przekroczyó 10% kwoty dochodu

;i,k;;"*;; - #.38 clT'8 pomniejszonego o kwotę z poz'20 clT-g/o' -
ffiijnego zgodnie zań18 ust1 pK7 ustavy
Kwota odliczeń z rytułu darowizlł'ii;;;ilff"kY;;ve To"i"'ńótv aolhoau wykaŹanego w poz.38 ClT_8 pomniejszonego

o kwote z ooz.20 clT-B/O.
odlŁ'*"t" d"-*izn na podstawie odrębnych ustaw

ooółom odliczenia darowizn
Su-ma kwot z 9o2.42, 43 i 44. Suma kwot z poz'42i Ą3 nie może przekroczyć 1o% kwoty dochodu wykazanego W poz'38

ęzpoz.zo clT-8io - art.18 ust'1a uśawy.

Oaf''czenia zgoAlie z art'18.ust1 pkt 6 ustawy urrzacji na podstawie
W bankach - 20% kwoty rr"ovto*'(5óiy"iekl uńozonych w związku z realizac'ją programu reslruK

odrebnVch ustaw, zakwallflkow"nrJńŹ7 iłón'cn rreoytow tpoziczil) iiaiiczóńicn-oo rosaÓw uzyskania pzychodów'

Suma kwot zPoz.41' 45' 46 i48 należy wpisać w poz.41 clT-8

Ów lnwesTYcYJNYcH
Suma odliczanych kwot W poszczególnych pozycjach oraz łączna suma odliczeń nie może pzekroczyć kwoty z poz'38 ClT_8 pomniejszonej

zl,o sumę kwot z poz.2O i 49 clT-8/o'

Wyd'tkil"*"5ty"yń"' " 
których mowa w ań'39 ust'4 ustawy

3'=T'ff[" .lol,::Ii :Ti'jJ'ffi'T"'?:',ffii "i''J_;+ł.ł]i!.i 
*:t 

"{:'F1^:':*: 
'*."Tiil."''-x ;,J3'ril

:";[il"'J1l"*'"-!.i"l" l.,"''":i,ii #;;il:iil''J"TiiJiii',iyil tó;9 Ńi rł,.po.-ea, .e zm.) w związku z ań.6 ust'2

ustawv z dnia 2'l listoPada rgas r.'" #'"ń ustawy o pooa*riJocnooowym od'osób prawnych (Dz'U' Nr 137, Poz'639)

Suma kwot z poz.50 i 51. Kwotę należy wpisaó w poz.42 ClT_8'

ĘoPA]KoWANlA-' x-ńotiód]iF."nid ńió ńoIe ózEkroc}yć kwoty z poz'44 ClT_a'

Wyaatfi na nabycie nowei technologii
Kwotę tę należy wpisac w poz.46 clT_8'

ffiHANIA,oBN ffiEr-lczeNtA oD PoDATKU

ilii" oo poaatru zgodnie z ań'20 ustawy

są Nr^e. decyzji Ministra FinansówarfZg usta*y z Ania 14 czerwca 1991 r'zwolnienie na podstawie ań23 ustawy z onla 14 czerw_ud_'J

o.ńoił"in z udziałem zagranicznym (Dz'U' Nr 60, poz'253' ze zm')

p"b*" p"d"tk.' * podśtawie rozporządzeń

bniżki z innych

57. 00 i 63. Kwotę tę nalezy w!Ęg!f!



POLTAX PoLA JAsNE \^fYPEŁNlA PoDATNlK' PoLA clEMNE WYPEŁNlA URZĄD sKARBoW/ WYPEŁNlc NA l'AszYNlE, KoMPUTERoWo LUB RĘczNlE' DUzYMl

CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREIV W WERSJI

F. DANE INFORMACYJNE
NYCH PRZYCHoD 

^CH 
z TYTUŁU UDZ|AŁU

Wzvśxncr-rosóg pnnrnrNvcH oRRz o PoBRANYM PRZEZ PŁATNIKA PoDATKU (ART.22 USTAVV/
ffińowawań.1oustawy,wwysokościwyĘ3nel1voświadczeniu
clr-oan, przeznaczone na cele statutowe lub inne cele wymienione w ań.l7 ust'1 ustawy

Dochody (p'zvcnodyl, o których mowa w ań.10 ustawy w związku z ań.17 ust'l pkt 20 ustawy

ustawy,inneniżwymienionewopisiedopoz.65i66'apodlegające

ów)zpoz.67,jednakwkwocienie.większejniżwykazana
*-'J;i;i'ń;;ii;-*yJói o3ćipooranego podatku"doćhodowe!o'i 1podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych)

Wpł""."y b".poś*d"i. przez$E;tnika podatek od dochodu z poz.67, jednak w kwocie nie większej niż wykazana
w deklaracji CIT-6AR

PODATKU zGoDNlE z ART.17 usr.1 usrAWY,
A NIEWYDATKoWANYcH NA oELE STATUToWE LUB ll,,tNĘ_qĘ!ĘpśŁEŚt-orue W]YI/_ĘBZEąSIE

k podatkowy, w tym także dochody

:""'";:ffił**':*':ut*,głjr
AGRAN ICZNYM OSOBOM PRAWNYM- Ńierrinjncvrvl ślEoŹtgY ŃR trRvroRluttll Rp oRnz o pogRRl.lytu oP Ntcl-|

, o których mowa w ań.21 ustawy (podaje Po zaokrągleniu do pełnych

@1ustawy(podajesiępozaokrągleniudopełnychzłotych)

clT-8/o,,, I 3,,



PoLA J,ĄsNE WYtrEŁNiA PoDATNlK, PoLA clEMNE WYPEŁNlA URZĄD SKARBoWY |^,/YPEŁNJo NA MAszYNlE' KoMPUTERoWo LUB RĘcZNLE
POLTAX DRUKoWANYMl LlTERAltłl' CZARNYM LUB NlEBiESKlM KoLoREM' MozNA sKŁADAĆ WWERsJl ELEKTRoNlczNEJ www

crT-8
ZEZNANlE o WYsoKoscl oSlĄGNlĘTEGo DocHoDU
(poNrEsroNEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU

DOCHODOWEGO OD OSOB PRAWNYCH

l) lletroć iest mowa o uzędzie skańowym _ oznacza to uu ąd skarbowy. którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik Urz ędu skarbowego'
2) zgoaniL z ań.8.l ordynacji Podatkowej podatnik może skorygowaó złożoną deklarację poprez z1oŻenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym

uzasadnieniem przyczyn korekty.
3) Należy podac rok kaIendau owy' w ktÓrym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art'25 ust.'l 1

(dZień)t4. Od

') Ninieisze zeznanle slanowi podslawę do wystawienia t}4ułu wykonawc.eoo' w.dńiniŚlra.ii ln, ll 7 ?oo5 l Nr 229 ooz 1954. ze 7m )' na oosetKt oowad;inistracii (Dz.U' 7 2oo5 r' t'łr ż29' póz.1954' ze 7m)' na odsetki od
wysokości kwbt ż poz 59 - 81 i poz'83 - 90'

W PrzyPadku niewPlacenia w obowiązujących terminach kwot z Poz'95,98,
wybtawienia tytułu wykonawczego' zgodnie z pzepisaml ustawy z dnł8 '17

99 i 1oo lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowj p'odstawę do

czerwc8 1966 r. opostępowaniU 6gż8kucyjnym W8dminist.acji (Dz.U' z 2005 l' Nr 22B,

poz.195Ą, ze zm.)-

llokiem podatkowym jest rok kalendauowy lub w pulpadku, o
u s tawy.

Pouczenie
zoodnie z oneoisami ustaw z dnia'17 czewca
ult<azanych i ńieuiszczonych w obowiązujących

- 1 6 ustawy.

1966 r. o oosleoowaniu eozekucvinvm
termjnach |ub diszczonych-w nieó'ełhej

objaśnienia
którym mowa w ań'B ust'1 ustawy' okres kolejnyÓ dwunastu miesięry, z uMględnieniem ań.8 ust.z' 2a' 3 i 6

clT-8,,,, | 1,^

za rak podatkowy
5' Do (dZień - mieSiąc - rok)

3,t ,) a &
Ustawazdnia15lutego1992r'opodatkudochodowymodosobpramyń(Dz'U.z 201'1 r.Nr74,poz'397,zpóŻn.zm.),zwana

Termin składania:

Miejsce skladania:

dalej "ustaw{.
Podatnicy Wymienieni w ań.1 ustawy, w zakresie dochodÓw określonych w ań'3 ust' 1 (mający Siedzibę na ter}'tońum RP) oraz
w aft'3 ust'2 (niemający siedziby na terytcrium RP) ustawy, z wyją1kiem:
- podatników Uzyskująćych pżychody wyłącznie z tytułów wymienionych w ań'2 ust' 1 ustawy'
- oodatników zwolnionvch od składania zeznan|a _ art.27 ust'1 ustawy,
_ bodatników niemających siedziby na teMorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa W ań'21 i22 Ustawy, wt{ącznie od

płatnikówwymienionych w art.26 ust.1 ustawy'

Do końca trzeciego miosiąca następnego roku (ań'27 ust'1 ustawy)'

A. MlEJscE l cEL sKŁADANlA zEzNANlA
6. Utr}{d,skarbowy, do którego adresowane jest Żeznanie(lłUtlłsry llrzpd ahel,,$eą 6"l'u)o źhil,jł /r/ ł{wef"łła'- /!-/+
7. cel złożenia

[ 2. korekta zeznania2)

E}. DANE PODATNIKA

8.1 . DANE IDENTYFIKACYJNE
8. Nazwa Dełna

f,b-{|;(ł,'o b/o,ąa

30o 54 3r go

8.2. ADRES SIEDZIBY

,./r/r,'e,r."r.rer/r/r*

14' urica 
/v. fr ! mr/!ra,

B.3. DANE DODATKOWE
którymmowawań.25ust'11.16ustawy,wrokupodatkoWymwykazanymwpoz.4l5

(zaznaczyó właściwy kwadrat):

D r.,u* D z' utr""it prawo do zwolnienia w zwiąZku z ań'25 ust'14

był obowiązany do spouądzenia dokumentacji, o której mowa w ań.ga ust.l ustawy

E ,.,"* El ,. n,u

C. INFOR CZNIKACH
23. SSE-R22. C|T-ST

26, Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjneJ



POLTAX

D.1 PRZYCHODY

clr-8,,,, | 2,,

.'::'\i:l']A'N\FoJLlFV\Lw/Pl-Ł\lA-RŻĄDs(ARBon\ l\\::{\icN^i/ĄsŻ9NE'KÓMDJ!LRono'UBRL-1\lt
oiu'xóvi''*vro r,:iaiut cząnruylł iU8 NlEBIEsK|M KoLoREl"{ MoŻNA sKŁAoAc W WERSJI ELEKTRONlcłt'lFJ Ww'ełeklańcje'g(

DUZYMI

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY

" ó3.'ó03 , )fupr.v"noav ze źródeł puychodów położonych na teMorium RP

Bez pnychodów, o których mowa w ań 2 usl 1' ań.21 i 22 ustawy' z zastueżenjem aft 7 ust.3UStawy-

pnv"r'"ov * źródeł pnychodÓw położonych. poza terytorium RP
p[i.nooy równozędne óo k"t"go'ii pzycńodów wymienionych W ań 21 Ust'l Ntawy ora pPychody z diuidend i inne

p;';";,i z uozńń* *.ysxacn 5sjo praivrych n'e'aiagycn 
'i"o'iby 

nu terylffi 
-Frzyahody zg @óza terytorium RP - inne niż wymienion. w poz.

Suma kwot z poz.27 ,2a i 29

'o 63. 0O, , )?ł
D.2' KOSZTY UZYSKANlA PRZYCHoDÓW

" 
5+. l/łł9 , 0/Kozty uzyskania prychodów wymienionych w poz'27

Ko".ty u.ysx"nia przycl]odów wymienionych w poz'28

Kosły uzyskanla przychodóW wymienionych w poz'29

'0 5h. hhg ,.0/Razem koszty uzyskania przychodÓw

Suma kwol z poz.31, 32 i 33

D.3. DoCHÓo l srRnrR
35 q'jYą, 3łDochód (ań'7 ust.2 ustawy)

strata (ań.7 ust'z ustawy)

.30' Jeżeli różnica jest liczbą

ffiań'7ust-3-4au.t"*yo,u.-!ii"tu'.ź,ódełpuychodóuWykazanychwpoz.29,
ó"Jl"g"lą". ia gra;1icą odliczeniu od dochodu do opodatkowania

Dochód
Jeżeli W poz.36 wpisano 0' do kwoty z poz.35 należy dodac kwotę z poz'37 ' JeŻeti kwola z poz'36]eslwiekszaod o' a kwotaz pol'37

iesl Więksra od kwoty z o*'.u. "J'lńJ,i'."ń;:;a_'"' 
*;;m;ę.;;'.ew

Strata
Jezeli kwota z poz'36 teSt wlęl(sza od o i większa od kwoty z poz'37, od kwoty Z poz'36 naleł odjąć kwoJę z poz'37

W nozoslafuch Dzwaókach na|eżv wpisac 0' .

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY

E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA
40' 

ą, 3rĄ, brRazem dochody (Pu YchodY) wolne

isać kwote z Doz.?o załacznika clT-Bio'

Należy wplsać kwotę Z poz'49 załącznika ClT-8lo'
orlliczana kwota nigmóże pzekroczyć kwoty docl
oollmni" itytułu wydatków inwestycyjnych
NależY WpisaĆ kwotę z poz'52 załącznika clT-8io'
odlicźani kwota nie może pęekroczyć kW9E !9q99!l 43 q bVą, błńiżem oochooy (przychody) wolne l odliczenia

Suma kwot z poz.40,41 i 42.

E 2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

Podstawa opodatkowania
Jeżell kwota z Poz.38 jegt więk9za od o' nalgży wpigać kwoĘ z,p^oz'38 pomniejszoną o kwotę z poz.43' W pozostavch

od sumy kwot z poz'39 i 43 należy odjąq r!9Ęl-P9:'39:!9i9]]-rółE9

ffi oDSTAwY oPoDATKowAN lA
Kwota odliczenia nie może przekroczyó kwoty z poz'44

odlic...i".-"i.j"'"ją* poa"ilię opoo"tkowania z Mułu wydatków na nabycie now6j technologii

isaó kwote z ooz'53 załącŁnika ClT-B/o
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PO

EĄ

or]' A':Ó'':'" " "''' ..;' :;;"'l )^';;; " ;;ii.xiu ^oLónev VoZNA sKLAtĄcrlĄ^ CR_'.Jj.:\''] .-:-:'" CzloNlVLUE\f BIES'm,

@E PoDSTAWĘ oPoDATKoWA
J WFRSJl ELEKIRoNlCZNEJ wY]!:s:::]-Ł

-

,NlA / ZMNlEJSZAJĄCE STRATĘ
Żl'

Kwota odliczony"h * popo"oni"illGiF*frutkó* in*".ty.y]i[t' - * związku z utratą prawa do odliczeń 41

48
Kwob eolnionvch od podatków dochodÓw uzysKanycn Z ozlaElrrosLl qusPUU

#"cilń;i'*il"xonońic.n"j - w związku z utratą prawa do zwolnienia

l Kwota odliczonych wydatkÓw z tytufu naoycla nowycll LBLIll|ulugtl - w 'v'lq'^v
I
I

_Razem 
kWota zwiękrz4ąca pódstawę opodatkowania / zmniojszające stratę

Suma kwot z Poz 47 ' 48 i 49 .

D/\neTA\A/A npclnAT}<oWANlA / STRA-IA Po UWZGLĘI

50.

INIENIU KWOT Z ZĘScl E.3' lE.4

Pod.@-u*nrrv*'''v"'v--
l Jeżeli kwota z poz'łł jest wręxl"źil ó''n-atl-y ń'-*i x*orę z [oz.ł4 pońniejszoną o kwolę z poz'46 i powiększoną

l oxwotęzpoz50'.lezeri xwotłiioiził"j'i*"71'ć.o "fu?t'?iL"1-1|i::lll':::]:''Ł::,,::li"ij,i1"uo;j3;;*,,?i'1.1".o

5i.

c
Strata

iemna' należv WpisaÓ 0

52

zł QT

F.C
Od sumy Kwol z Poz

,BLlcŹEffi NArEzN EGo PoDĄTKU. .,, ^'óć.i tr nip unrne}nia cie noz 57 i 58' Poz'56 i 58 v'rypełnia się po za do złot
'...-.-'- . '.-

stawka podatku - ań.1 9 ustawy

odliczenia od Podatku
5Ą

/o

54. /)
l) Żl. q'

55.

zl, gr

NależY wpisac kwotę z Poz-b4 Za{ączlllKd Ul l -o/v' Uu'lu'ql19 ^''"'" "'- '''--- r'- '

6;"t"ń"|"żny p. 
"dli".uniuiń-iłok 

podatkawy wykazany w poz'4 i 5 56.

Żl

58.
zóĘ n"l"żn"9o podatku wykazanego_w zeznaniu s|]^":^1ll'

'*ólnleniem]o 
którym mowa w ań'25 ust'l1 ' 'lb ustawy

pou

I

G. KWoTY NALEżNYGH zALlczEK MlEslĘc
USTAVVY 

-)

Jeżeli w 9oz.2o zaznaczono kwadrat nr 1 ' części G nie wypełnia si

ZNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST'1 I 1a

4 5 6

64.

zl

MiBslące
1

Należna zaliczka

59.

zl

60.

zl

61

zł

62

z, zl

7 I 9

67

tl

10 11 12

68-

zł

69.

zł

70,

zlNależna zaliczka

65-

zl

66

zl

13 14 't5 t6 17 18

f3.

Żl

74.

zl

15.

zl

76.

zlNależna zaliczka

19 20 21

80.

zl

23
Miesiące

81

Żl

82.

zlNal€żna zaliczka

7

zl zl zl

I-{. KWOTY NALEZ
USTAWY -)

Jeżeli w poz.2a zaznacz

NYCH ZALIC

)no kwadrat nr 1 lub

ZEK KWARTALNYCH - ZGODNIE

wypełniono część G, części H nie wypełnia się'

z ART,25 UST.1b I 1c

4
1Kwańały

zł zlNależna zaliczka

83-

zl

84.

zl Ll
Raz6m

zł

91.Kwańały 7 o

Nalożna zaliczka
rl

89.

zl



Po|-A JAsNE 
^'r:aL\iA 

PoJATNI(, POLA clEMNE \ĄIYPEŁNlA URZĄD SKARBoWY V^/YF:Łl']lc NA MAsŻYNlE' KoMPUTERotvo LUB RĘCZNlE LJZY M I

POLTAX D R U Ko'dA NY !l ] LITE R A ful . cZĄ R N Y M L U B J!]E9]E9!]U9!9!!!.-

clr-9,,,, | 4,0

WWERSJIELEKTRONICZNEJ ww.e-dekla

11U


