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Organizacjo, 
złóż CIT-8 do 3 kwietnia 2018! CIT-8

Deklaracja podatkowa CIT-8 to 
„Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)  
przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych”.
W CIT-8 organizacje pozarządowe:
•  wykazują przychody, koszty uzyskania przychodu, dochód (lub stratę) z poprzedniego roku
•  informują o przeznaczeniu dochodu na działalność statutową dającą podstawę do zwolnienia podatkowego

strata 
= organizacja wydała więcej niż dostała 
w danym roku

dochód 
= nadwyżka przychodów nad kosztami,  
czyli organizacja dostała więcej niż wydała – 
ta różnica to dochód

sporządź 
deklarację 
podatkową

właściwy formularz 
CIT-8

jeśli organizacja korzysta 
ze zwolnień podatkowych 
(czyli większość organizacji)

jeśli organizacja otrzymała 
darowiznę/-y od firmy 
lub osoby fizycznej

wypełnij 
elektronicznie 
lub papierowo

CIT-8/0 CIT-DCIT-8

CIT-8 podpisują

osoby statutowo uprawnione  
do reprezentowania organizacji  
lub osoba upoważniona

oraz księgowy/-a 
odpowiedzialny/-a 
za obliczenie podatku

złóż CIT-8 
do 3 kwietnia

wyślij do US elektronicznie 
(osoba upoważniona 
z organizacji musi mieć 
płatny podpis 
elektroniczny)

Uwaga: 
Papierowo (list polecony lub osobiście) 
możesz złożyć tylko, jeśli organizacja 
w poprzednim roku miała 5 osób lub 
mniej, za które sporządzała PIT-y i nie 
rozlicza jej biuro rachunkowe. 



przechowuj

CIT-8 (i załączniki) 
oraz potwierdzenie złożenia deklaracji5 lat

CIT-8 musi być spójny 
ze sprawozdaniem 
finansowym

razem z CIT-8 można złożyć w US 
także sprawozdanie finansowe,  
jeśli organizacja sporządziła je oraz 
zatwierdziła w tym terminie

CIT-8

dochody 
organizacji 
zwolnione 
z podatku

przeznaczone na cele statutowe 
określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 
ustawy o CIT

dotacje z budżetu państwa lub 
budżetu samorządu

dochód organizacji mających status 
organizacji pożytku publicznego

składki członkowskie

dotacje z tzw. bezzwrotnej pomocy 
zagranicznej

dochody klubów sportowych 
i uczniowskich klubów 
sportowych wydane na szkolenia 
i współzawodnictwo sportowe dzieci 
i młodzieży w części niezaliczonej do 
kosztów uzyskania przychodów

Złożenie CIT-8 w urzędzie skarbowym to obowiązek wszystkich fundacji, 
stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, nawet jeśli:

•	 mają	mało	pieniędzy	w	portfelu,	utrzymują	się	ze	składek,		drobnych	darowizn	itp.

•	 miały	w	poprzednim	roku	tylko	dochody	zwolnione	z	podatku

•	 nie	miały	żadnych	przychodów	i	kosztów	w	poprzednim	roku	(tzw.	deklaracja	zerowa)

więcej: 
poradnik.ngo.pl

źródło: 
ngo.pl

Projekt 
„Stołeczne Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych” 
jest współfinansowany przez 
Miasto	Stołeczne	Warszawa.	

uniknij kary!

osobie odpowiedzialnej za ten obowiązek 
grozi	grzywna:	od	210	zł	do	42	tys.	zł	(w	2018	r.)

za niezłożenie CIT-8 
do 3 kwietnia


