POLTAX

POLA JASNE WYPEŁNIA SKŁADAJĄCY, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIAĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego

2. Nr dokumentu

CZĘŚĆ A

3. Status

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

SSE-M

INFORMACJA O ROZLICZENIU PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW
OSIĄGANYCH Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
NA TERENIE SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA
ORAZ O ROZLICZENIU POMOCY PUBLICZNEJ NA INWESTYCJE
za okres

4. Miesiąc

5. Rok

└────┴────┘

└────┴────┴────┴────┘

Informacja składana jest na podstawie art.7 ust.3 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz.1840, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”, jako załącznik do deklaracji PIT-5 i CIT-2.
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego:
l będących beneficjentami pomocy w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej,
l będących wspólnikami spółek osobowych,
prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z ustawą z dnia 20 października 1994 r.
o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 123, poz.600, z późn. zm.), zwaną dalej ”ustawą o SSE”, na podstawie zezwolenia wydanego
przed dniem 01.01.2001 r. i zmienionego stosownie do art.6 ust.1 ustawy.

A. DANE SKŁADAJĄCEGO

* - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną

6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia **

** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną

B. DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ W SSE NA
PODSTAWIE ZEZWOLENIA
7. Kod strefy ekonomicznej, na terenie której podatnik prowadzi działalność gospodarczą

└────┴────┘

8. Numer zezwolenia

9. Data wydania zezwolenia (dzień - miesiąc - rok)

10. Data rozpoczęcia działalności (dzień - miesiąc - rok)

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

11. Data zmiany zezwolenia (dzień - miesiąc - rok)
└────┴────┘-└────┴────┘-└────┴────┴────┴────┘

12. Podatnik prowadzi działalność w sektorze motoryzacyjnym w rozumieniu art.5 ust.5 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

q1. tak

q 2. nie

C. ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY INFORMACJA
zł,

Kwota należnego i zapłaconego podatku dochodowego (zaliczek) za miesiące od początku roku podatkowego,
w terminie złożenia deklaracji, do której informacja stanowi załącznik

13.

Kwota podatku od początku roku podatkowego, która podlegałaby zapłacie przy uwzględnieniu zwolnień
podatkowych wynikających z art.12 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.

14.

Kwota podatku podlegająca przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego od początku roku
Od kwoty z poz.13 należy odjąć kwotę z poz.14. W przypadku gdy kwota wykazana w poz.13 jest mniejsza od kwoty z poz.14,
należy wpisać 0.
Kwota podatku podlegająca przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego za poprzednie miesiące podatkowe
Należy wpisać kwotę z poz.15 formularza SSE-M złożonego za poprzedni miesiąc. Składając informację po raz pierwszy
w roku podatkowym należy wpisać 0.
Kwota podatku podlegająca przekazaniu na rachunek Funduszu Strefowego w miesiącu podatkowym

15.

gr

,
,
,
16.
,
17.

Od kwoty z poz.15 należy odjąć kwotę z poz.16. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

,

D. ROZLICZENIE POMOCY PUBLICZNEJ W MIESIĄCU OBJĘTYM INFORMACJĄ
W pozycjach od 18 do 20 i w pozycji 22 należy podać wartości zdyskontowane na dzień uzyskania zezwolenia.
Wartość pomocy
publicznej
udzielonej od
dnia 01.01.2001 r.
do końca
miesiąca
podatkowego,
w tym:

- podatek dochodowy, zgodnie z przepisami ustawy o SSE, pomoc wynikająca z zeznań
rocznych

18.

- podatek od nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
W przypadku spółek osobowych, wspólnicy tych spółek przeliczają wartość proporcjonalnie do
swoich udziałów w zyskach spółki.
- inne (podać jakie):

19.

Suma kwot z poz. od 18 do 20.
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu realizacji inwestycji określonej w zezwoleniu na działalność w SSE
Należy uwzględnić koszty poniesione na inwestycje nie później niż do dnia 31.12.2006 r., poniesione do dnia kończącego
miesiąc podatkowy. W przypadku wspólników spółek osobowych należy podać koszty poniesione na inwestycje przez spółkę.
Maksymalna intensywność pomocy, właściwa dla przedsiębiorcy, którego dotyczy informacja, określona zgodnie
z art.5 ust.2 i 8 ustawy
W przypadku wspólników spółek osobowych maksymalną intensywność pomocy należy podać proporcjonalnie do udziałów
w zyskach spółki.
Min.Fin.

gr

zł,

gr

zł,

gr

zł,

gr

zł,

gr

20.

W przypadku spółek osobowych, wspólnicy tych spółek przeliczają wartość proporcjonalnie do swoich
udziałów w zyskach spółki.

Razem

zł,

21.
22.
23.

%
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Dopuszczalna maksymalna wartość pomocy

24.

Kwota z poz.22 pomnożona przez wskaźnik procentowy z poz.23.
Osiągnięta intensywność pomocy (po zaokrągleniu do jednego miejsca po przecinku)

25.

zł,

gr

,

%

Kwota z poz.21 podzielona przez kwotę z poz.22 i pomnożona przez 100.

E. WYKAZ UDZIAŁÓW PODATNIKA W SPÓŁKACH
Część E należy wypełnić w przypadku, gdy podatnik posiada udział przynajmniej w jednej spółce osobowej, która prowadzi działalność
gospodarczą na terenie SSE, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r. W przypadku posiadania udziałów w większej
liczbie spółek osobowych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem
01.01.2001 r., niż wskazane w części E, nie wymienione w tej części udziały w spółkach, należy wykazać w załączniku SSE/A. Jednocześnie
należy podać liczbę załączników SSE/A w poz. nr 41.

E .1. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (1)
26. Numer Identyfikacji Podatkowej spółki
28. Nazwa pełna

27. Udział w % (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

,

%

,

%

,

%

29. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
└────┴────┘

30. Adres siedziby spółki

E .2. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (2)
31. Numer Identyfikacji Podatkowej spółki
33. Nazwa pełna

32. Udział w % (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

34. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
└────┴────┘

35. Adres siedziby spółki

E .3. DANE SPÓŁKI I ADRES SIEDZIBY (3)
36. Numer Identyfikacji Podatkowej spółki
38. Nazwa pełna

37. Udział w % (należy podać z dwoma miejscami po przecinku)

└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

39. Kod strefy, na terenie której spółka prowadzi działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 01.01.2001 r.
└────┴────┘

40. Adres siedziby spółki

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

W poniższej rubryce należy podać liczbę dołączonych formularzy.
41. SSE/A
└────┴────┘
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