
Zachodniopomorski
Urząd Skarbowy

w Szczecinie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (lub REZYGNACJI z)
UPROSZCZONEJ FORMY WPŁACANIA ZALICZEK (CIT-ZZ)

Podstawa prawna: Art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

Składający: Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1
(mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (niemający siedziby na terytorium
RP) ustawy.

Termin składania: Zawiadomienie  o  wyborze  metody  w  terminie  wpłaty  pierwszej  zaliczki  w  roku
podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrano uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

                                Rezygnacja z metody w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy.
Miejsce składania: Urząd skarbowy1.

Numer zawiadomienia: Data wpływu zawiadomienia:

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składane jest zawiadomienie

NACZELNIK ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W SZCZECINIE

Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat)

  1. wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek  2. rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek

B. DANE PODATNIKA

DANE IDENTYFIKACYJNE

NIP Numer telefonu

Nazwa pełna

ADRES SIEDZIBY

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy

C. ZAWIADOMIENIE

1.  Niniejszym zawiadamiam, że począwszy od …............................  roku wybieram uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek

dochodowy od osób prawnych.*

*Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne – co do zasady, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni - w danym roku
podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8, złożonym w roku poprzedzającym dany
rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości, wynikające
z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. 

Wybór uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy stosować w całym roku podatkowym.

Zawiadomienie obowiązuje również w latach następnych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania
zaliczek.

2.  Niniejszym zawiadamiam, że począwszy od ….......................................  roku rezygnuję z  uproszczonej  formy wpłacania zaliczek na

podatek dochodowy od osób prawnych. 

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 
Osobą  reprezentującą  składającego  może  być  osoba  uprawniona  wg  KRS  bądź  osoba  upoważniona  do  reprezentowania  określona
w pełnomocnictwie. Pozycję dotyczącą numeru PESEL pełnomocnika należy wypełnić jedynie w przypadku osoby upoważnionej. 

Imię Nazwisko PESEL pełnomocnika

Data wypełnienia wniosku Podpis osoby reprezentującej podatnika

Adnotacje urzędu:

1 Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym – oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego


