
 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

PIT/NZI
INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU

OKREŚLONEJ W PAŃSTWIE CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ DO CELÓW
OPODATKOWANIA PODATKIEM RÓWNOWAŻNYM DO PODATKU OD DOCHODÓW Z

NIEZREALIZOWANYCH ZYSKÓW 

ZA ROK PODATKOWY
Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS.

Wy pełniają podatnicy , którzy  uwzględnili w kosztach uzy skania przy chodów wartość ry nkową składnika majątku, w ty m przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,

określoną w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważny m do podatku od dochodów z niezrealizowany ch zy sków. 

 4. 
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 2. Nr dokumentu  3. Status

 5. Nr formularza 1)

A. DANE IDENTYFIKACYJNE
 6. Nazwisko  7. Pierwsze imię  8. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. INFORMACJE DODATKOWE 
 9. Kod kraju, w którym określona została wartość rynkowa składnika majątku  10. Kraj

C. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WARTOŚCI RYNKOWEJ SKŁADNIKA MAJĄTKU, W
TYM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

C.1. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (1) 
Rodzaj  składnika maj ątku, przeniesionego na t erytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  

W artość rynkowa składnika maj ątku, o którym mowa w art. 30dg ust awy 

W artość rynkowa została określona przez właściwy organ państ wa 

Jeśli wartość rynkową określił podat nik, należy wskazać metodę przyj ętą dla określenia wartości
rynkowej  składnika maj ątku 

 13. 

 

W artość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa  15. 

 

 1. tak
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wypeł niaj ą podatnicy, którzy w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 2. 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2. nie

 1. tak  2. nie

C.2. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (2) 
Rodzaj  składnika maj ątku, przeniesionego na t erytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  

W artość rynkowa składnika maj ątku, o którym mowa w art. 30dg ust awy 

W artość rynkowa została określona przez właściwy organ państ wa 

Jeśli wartość rynkową określił podat nik, należy wskazać metodę przyj ętą dla określenia wartości
rynkowej  składnika maj ątku 

 12. 

 ,  

 13. 

 

W artość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa  15. 

 

 1. tak
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wypeł niaj ą podatnicy, którzy w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 2. 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2. nie

 1. tak  2. nie

C.3. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (3) 
Rodzaj  składnika maj ątku, przeniesionego na t erytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  

W artość rynkowa składnika maj ątku, o którym mowa w art. 30dg ust awy 

W artość rynkowa została określona przez właściwy organ państ wa 

 12. 

 ,  

 13. 

  1. tak
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2. nie

 11. 

 12. 

 ,  

 11. 

 11. 

 14. 

 14. 
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Jeśli wartość rynkową określił podat nik, należy wskazać metodę przyj ętą dla określenia wartości
rynkowej  składnika maj ątku 

W artość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa  15. 

 

Wypeł niaj ą podatnicy, którzy w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 2. 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 
 1. tak  2. nie

C.4. DANE DOTYCZĄCE SKŁADNIKA MAJĄTKU (4) 
Rodzaj  składnika maj ątku, przeniesionego na t erytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  

W artość rynkowa składnika maj ątku, o którym mowa w art. 30dg ust awy 

W artość rynkowa została określona przez właściwy organ państ wa 

Jeśli wartość rynkową określił podat nik, należy wskazać metodę przyj ętą dla określenia wartości
rynkowej  składnika maj ątku 

 12. 

 ,  

 13. 

 

W artość rynkowa została potwierdzona przez właściwy organ państwa 

 1. tak
(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

Wypeł niaj ą podatnicy, którzy w poz. 13 zaznaczyli kwadrat 2. 

(zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 2. nie

 11. 

 14. 

 14. 

 15. 

  1. tak  2. nie

1) Należy  podać kolejny  numer f ormularza w ogólnej liczbie wszy stkich dołączony ch przez podatnika formularzy . 

Objaśnienie
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