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1. Numer Identyfikacji Podatkowej

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

2. Nr dokumentu 3. Status

CIT-9
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW

I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO
PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ

OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654, ze zm.), zwana

dalej ”ustawą”.
Składający: Zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej, uzyskujące przychody od zagranicznych zleceniodawców za wywóz

ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, zwane dalej ”podatnikiem” - art.26 ust.1b i art.21 ust.1 pkt 3
ustawy.

Termin składania: Przed wyjściem statku z portu polskiego - od przychodów osiągniętych lub przewidywanych.
W ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu polskiego - ostateczne dane o osiągniętym przychodzie- art.26 ust.1b ustawy.

Miejsce składania: Urząd skarbowy 1).
Odpis deklaracji wraz z kopią dowodu wpłaty podatku przekazuje się właściwej miejscowo Morskiej Agencji.
Deklarację o ostatecznych danych, za pośrednictwem Morskiej Agencji, przekazuje się do urzędu skarbowego
- art.26 ust.1b ustawy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja

5. Deklaracja zawiera dane (zaznaczyć właściwy kwadrat):

� 1. o wysokości osiągniętego przychodu � 2. o wysokości przewidywanego przychodu � 3. ostateczne o wysokości przychodu

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
6. Nazwa pełna

B.2. ADRES SIEDZIBY
7. Kraj 8. Województwo 9. Powiat

10. Gmina 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

14. Miejscowość 15. Kod pocztowy 16. Poczta

17. Inne niezbędne oznaczenia

C. DANE DOTYCZĄCE PRZYCHODU, ZALICZKI I PODATKU
Kwoty przychodu, zaliczki i należnego podatku podaje się po zaokrągleniu do pełnego złotego.

Przychód (w walucie) 18.

Rodzaj
waluty

19. Kurs średni ogłaszany przez NBP
z dnia otrzymania przychodu

20.

Równowartość przychodu w złotych 21.

zł
Wysokość zaliczki na zryczałtowany podatek

Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 1, poz.22 nie wypełnia się.
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 2, kwotę z poz.21 należy pomnożyć przez 10%.
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 3, należy wykazać kwotę zaliczki podaną w poz.22 deklaracji zawierającej dane
o wysokości przewidywanego przychodu.

22.

zł
Należny zryczałtowany podatek
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 1 lub nr 3, kwotę z poz.21 należy pomnożyć przez 10%.
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 2, poz.23 nie wypełnia się.

23.

zł

D. USTALENIE WYSOKOŚCI ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO
Należny podatek do zapłaty *)
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 2, należność stanowi kwota z poz.22.
W pozostałych przypadkach od kwoty z poz.23 należy odjąć kwotę z poz.22; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.

24.

zł
Nadpłata
Jeżeli w poz.5 zaznaczono kwadrat nr 3, od kwoty z poz.22 należy odjąć kwotę z poz.23; jeżeli różnica jest liczbą ujemną,
należy wpisać 0. W pozostałych przypadkach poz.25 nie wypełnia się.

25.

zł
1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik

urzędu skarbowego.
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E. NAZWA I ADRES WŁAŚCIWEJ MIEJSCOWO MORSKIEJ AGENCJI
26. Nazwa pełna

27. Kraj 28. Województwo 29. Powiat

30. Gmina 31. Ulica 32. Nr domu 33. Nr lokalu

34. Miejscowość 35. Kod pocztowy 36. Poczta

F. OŚWIADCZENIE, DANE PERSONALNE I PODPISY OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA PODANIE WYMAGANYCH DANYCH ORAZ OBLICZENIE PODATKU
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to
narażenie na uszczuplenie podatku.

37. Nazwisko 38. Imię

39. Data sporządzenia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

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

40. Podpis (i pieczątka) osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji i obliczenie podatku

41. Telefon służbowy osoby uprawnionej do złożenia deklaracji

42. Podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem, do zarządzania jednostką

G. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO
43. Uwagi urzędu skarbowego

44. Identyfikator przyjmującego formularz 45. Podpis przyjmującego formularz

*) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty z poz.24 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art.26a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954).


