
materiał pomocniczy aktywny druk do CIT-8

w pkt 2 należy założyć funkcję.

informacje należy dołaczyć do sprawozdania bilansowego jako dodatkowy załacznik podpisany przez osoby odpowiedzialne za sprawozdanie finansowe

Dane identyfikujące: Lubelska Okręgowa Izba Architektów

Wyszczególnienie Dane

1.Nazwa jednostki organizacyjnej: LBOIA

2. Adres jednostki organizacyjnej: Ul Grodzka 3, 20-112 Lublin

3. Imię i nazwisko osoby sporządzającej informację:

4.telefon kontaktowy:

5. Czy jednostka składa samodzielnie CIT-8 (tak/nie)

PRZYCHODY zł

lp. 1 2

1. Przychody wynikające z ksiąg rachunkowych łącznie z tego: 236 102,31          

a- przychody ze składek 80 736,50             

b- przychody z redystrybucji od KIA 86 931,38             

c- inne przychody z działalności statutowej 25 919,00             

d- przychody ze sprzedaży 11 465,04             

e- pozostałe przychody operacyjne 19 741,41             

f- przychody finansowe 11 308,98             

g- zyski nadzwyczajne -                         

2. Korekty przychodów-razem (+lub-), z tego: -                        

a- przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-) -                         

b- przychody podatkowe nie ujęte w księgach rachunkowych (+) -                         

c- pozostałe (+lub-) -                         

- Leonardo (korekta rmk do przychodów kasowych)

- dotacje unijne  (korekta rmk do przychodów kasowych)

3. Przychody podatkowe (1+2) 236 102,31          

4. Koszty wynikające z ksiąg rachunkowych - łącznie z tego: 188 723,48          

a- koszty działalności statutowej 45 856,19             

b-koszty ogólnozakładowe 116 209,44           

c-pozostałe koszty operacyjne 26 657,85             

d-koszty finansowe -                         

e-straty nadzwyczajne -                         

5.

Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych- różnice 

powodujące obowiązek zapłaty podatku - łącznie (-):                           -      

1- odsetki budżetowe -                         

2 - kary, grzywny, mandaty -                         

3 - wpłaty na pefron -                         

4 - wydatki nieudokumentowane i nie spełniające cech dowodu 

księgowego -                         

5 - odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy -                         

6 - zawinione straty -                         

7- darowizny na cele niezgodne z celami statutowymi

8 - kwoty skradzione zgubione -                         

9 - pozostałe nie do odzyskania(np. należności nie ściągalne) -                         

10 - pozostałe -                         

11 - reprezentacja i reklama nie statutowa

6.

Korekty kosztów wynikających z ksiąg rachunkowych- różnice 

nie powodujące obowiązku zapłaty podatku - łącznie (-):                8 180,53    

1- koszty sfinansowane z dotacji -                         

2- darowizny na cele zgodne z celami statutowymi

3 - składki członkowskie przekazane do organizacji 

międzynadodowych-przynależnośc nie obowiązkowa

4 - amortyzacja  od śr.trwałych statutowych 732,00                  

5 - koszt zjazdu - wypłacone delegacje

6 - koszty komisji rewizyjnej - wypłacone delegacje

7 - reprezentacja i reklama statutowa(usługi gastronomiczne na 

zjazdach, art.spożywcze zebrania organów) 5 821,13               
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8 - inne np. rozliczenia dotacji niezrealizowane różnice kursowe

9- ujęte w koszty a niewypłacone (z naruszeniem zasad 

wynagradzania) wynagrodzenia brutto z tytułu umów o pracę, 

skorygowane o koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w 

bieżącym -                         

10- ujęte w koszty a nie wypłacone wynagrodzenia brutto z tytułu 

umów o dzieło, zlecenia,skorygowane o koszty poniesione w roku 

ubiegłym a wypłacone w w roku bieżącym -                         

11- ujęte w koszty a nie przekazane do ZUS składki na 

ubezpieczenia społeczne w części opłacanej przez pracodawcę 

oraz nie odprowadzone składki na FP i FGŚS, skorygowane o 

koszty poniesione w roku ubiegłym a wypłacone w bieżącym -                         

12-nie wypłacone diety dla członków organów 1 393,00               

13-nie wypłacone delegacje 234,40                  

14-naliczone i nie zapłacone zarówno odsetki jak i różnice kursowe -                         

15-odpisy aktualizujące należności oraz należnosci odpisane jako 

nieściagalne jeśli na mocy art.16.ust. 1 nie można ich ując jako 

koszty uzyskania przychodu -                        

16- przekroczone limity diet i innych kosztów podróży służbowych -                         

17- pozostale koszty niestanowiace kosztów uzyskania przychodów- 

wymienone w art.16, ust.1 ustawy o podatku dochodowym osób 

prawnych -                         

7. Koszty podatkowe łącznie (4-5-6) 180 542,95          

8. Dochód /strata podatkowa (3-7) 55 559,36            

9.

Dochody zadeklarowane, jako wolne od podatku a 

wydatkowane na cele niezgodne z celami statutowymi 

określonymi w art.17,ust.1 ustawy o podatku dochodowym 

osób prawnych stanowiące -tzw."inne zobowiązania 

podatkowe"- kwota z poz.5 -                        

10.
Podatek dochodowy od osób prawnych stanowiący tzw."inne 

zobowiązania podatkowe" (19% x poz. 9) -                        

Lublin, dnia 27-02-2013r                               pieczęć firmowa                                          podpis 


