1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika

PIT/IP
INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) Z KWALIFIKOWANYCH
PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
2. Rok

W ROKU PODATKOWYM

2 0 2 0

Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS. Wy pełniają podatnicy , do który ch ma zastosowanie art. 30ca ustawy .
Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indy widualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/IP.
Podatnicy wy pełniają załącznik PIT/IP po uprzednim obliczeniu dochodu (straty ) dla każdego kwalif ikowanego prawa własności intelektualnej.

A. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Nazwisko

4. Pierwsze imię

5. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

B. DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKOWANYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, W TYM
EKSPEKTATYW ICH UZYSKANIA, ZWANYCH „KWALIFIKOWANYMI PRAWAMI”
B.1. RODZAJ KWALIFIKOWANEGO PRAWA
Patent 1)

6. Liczba

Prawo ochronne na wzór użyt kowy 1)

7. Liczba

Prawo z rej estracj i wzoru przemysłowego 1)

8. Liczba

Prawo z rej estracj i t opograf ii układu scalonego 1)

9. Liczba

Dodat kowe prawo ochronne dla patent u na produkt leczniczy lub produkt ochronny roślin 1)

10. Liczba

Prawo z rej estracj i produktu leczniczego i produktu lecz niczego weterynaryj nego dopuszcz onych do obrot u 1)

11. Liczba

W yłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz . U. z 2018 r. poz. 432, z 12. Liczba
późn. zm.) 1)
Autorskie prawo do programu komputerowego 1)

13. Liczba

Ekspektat ywa 2)

14. Liczba

C. DANE DOTYCZĄCE ŁĄCZNYCH PRZYCHODÓW, KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW,
DOCHODÓW I STRAT UZYSKANYCH Z KWALIFIKOWANYCH PRAW
15. Kwalifikowany dochód z kwalifikowanego prawa obliczany j est dla tego samego rodzaj u produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów
lub usług 3)
1. tak
Przychody z kwalif ikowanych praw

16.

,
Koszt y uz yskania prz ychodu związane z kwalifikowanymi prawami

17.

,
Kwalifikowany dochód (dochody) z kwalifikowanych praw obliczony ( obliczone) zgodnie z art . 30ca ust. 4 ustawy

18.

,

W poz. 18 należy wy kazać sumę kwalif ikowany ch dochodów z kwalifikowany ch praw zgodnie z art. 30ca ust. 3 ustawy .
Dochód z kwalif ikowanych praw niepodlegaj ący opodatkowaniu stawką 5% , o której mowa w art . 30ca ust . 1 ust awy 4)
Kwotę z poz. 19 należy prz enieść do poz. 26 zał ącznika PIT /B albo do poz . 22, jeżeli dochód korzysta ze z wolnienia
( w całości albo w części) na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy.
St rata (straty) z kwalifikowanych praw poniesiona (- e) w bieżącym roku podat kowym

19.

,
20.

,
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D. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE ART. 44 UST. 7A USTAWY
D.1. DOCHODY Z KWALIFIKOWANYCH PRAW OPODATKOWANE ORAZ
NIEOPODATKOWANE STAWKĄ 5%, O KTÓREJ MOWA W ART. 30CA UST. 1 USTAWY
Kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw podlegaj ący opodat kowaniu stawką 5%, który korzysta ze z wolnienia na podstawie
art. 44 ust. 7a ustawy

21.

Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegaj ący opodatkowaniu st awką 5%, który korzysta ze z wolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a
ustawy

22.

,
,

Kwotę z poz. 22 należy przenieść do poz. 18 załącznika PIT/Z.

D.2. DOCHODY Z KWALIFIKOWANYCH PRAW OPODATKOWANE ORAZ
NIEOPODATKOWANE STAWKĄ 5%, O KTÓREJ MOWA W ART. 30CA UST. 1 USTAWY
20% dochodu wykazanego w poz . 21 załącznika PIT/IP składanego za rok podatkowy obj ęty
zwolnieniem, o którym mowa w art . 44 ust. 7a ustawy

23. Rok 5)

St rata z kwalifikowanych praw po doliczeniu na podstawie art. 44 ust. 7f i 7l ustawy

25.

24.

,
,

Od kwoty z poz. 20 należy odjąć kwotę z poz. 24. W przy padku wartości ujemnej należy wpisać 0.
Dochód podlegaj ący doliczeniu do kwalif ikowanego dochodu z kwalifikowanych praw na podstawie art. 26.
44 ust . 7f i 7l ustawy

,

Od kwoty z poz. 24 należy odjąć kwotę z poz. 20. W przy padku wartości ujemnej należy wpisać 0.

E. DOCHODY ZWOLNIONE OD PODATKU NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 PKT 63A I 63B
USTAWY
Kwalifikowany dochód z kwalif ikowanych praw obliczony zgodnie z art. 30ca ust . 4 ustawy, zwolniony od podatku na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 63a ustawy

27.

Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegaj ący opodat kowaniu stawką 5%, o kt órej mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy, zwolniony od
podatku na podstawie art. 21 ust . 1 pkt 63a ustawy

28.

,
,

Kwotę z poz. 28 należy przenieść do poz. 185 lub 186 zeznania PIT-36 albo do poz. 25 zeznania PIT-36S.
Kwalifikowany dochód z kwalif ikowanych praw obliczony zgodnie z art. 30ca ust . 4 ustawy, zwolniony od podatku na podstawie art.
21 ust. 1 pkt 63b ustawy

29.

Dochód z kwalifikowanych praw niepodlegaj ący opodat kowaniu stawką 5%, o kt órej mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy, zwolniony od
podatku na podstawie art. 21 ust . 1 pkt 63b ustawy

30.

,

Kwotę z poz. 30 należy przenieść do poz. 187 lub 188 zeznania PIT-36 albo do poz. 26 zeznania PIT-36S alub do poz. 32
zeznania PIT-36L albo do poz. 25 zeznania PIT-36LS.

,

F. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI D I E
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

31.

,

Do kwoty z poz . 18, pomniej sz onej o kwotę z poz . 21, należ y dodać kwotę z poz. 26 i pomniej sz yć o sumę kwot z poz . 27 i 29.

G. ZMNIEJSZENIA I ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA (STRATY) O WARTOŚĆ
WIERZYTELNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z TRANSAKCJI HANDLOWYCH 6)
G.1. ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA / ZWIĘKSZENIA STRATY
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego wierzy telność nie została uregulowana lub zby ta)
Wartość wierzytelności zmniej szaj ących podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust. 1 pkt 1 ustawy

32.

Należy wpisać kwotę z poz. 13 załącznika PIT/WZ w części przy padającej na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Poz. 32
wy pełnia się, jeżeli kwota z poz. 31 jest większa od 0. Kwota zmniejszenia nie może przekroczy ć kwoty z poz. 31.
Wartość wierzytelności zmniej szaj ących podstawę opodatkowania, do rozliczenia w kolej nych latach podatkowych, nie
dłużej niż przez okres 3 lat (art. 26i ust. 3 ustawy)
W poz. 33 wpisuje się nadwy żkę kwoty z poz. 13 załącznika PIT/WZ pozostałą do rozliczenia w kolejny ch latach.
Wartość wierzytelności zwiększaj ących stratę ze źródła, o których mowa w art. 26i ust. 2 pkt 1 ustawy

,
33.

,
34.

Należy wpisać kwotę z poz. 13 z ał ącznika PIT/WZ w części pr zypadającej na zwiększenie straty. Poz. 34 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 25 jest
większa od 0. Suma kwot z poz. 32, 33 i 34 nie moż e przekroczyć kwoty z poz. 13 zał ącz nika PIT/WZ.

,

G.2. ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZENIA STRATY
(jeżeli do dnia złożenia zeznania podatkowego zobowiązanie nie zost ało uregulowane)
Wartość zobowiązań zwiększaj ących podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy

35.

,

Należy wpisać kwotę z poz. 20 załącznika PIT/WZ w części przy padającej na zwiększenie podstawy opodatkowania.
Wartość zobowiązań zmniej szaj ących stratę ze źródła, o których mowa w art. 26i ust. 2 pkt 2 ustawy

36.

Należy wpisać kwotę z poz. 20 załącznika PIT/WZ w części przy padającej na zmniejszenie straty . Poz. 36 wy pełnia się, jeżeli
kwota z poz. 25 jest większa od 0. Suma kwot z poz. 35 i 36 nie może przekroczy ć kwoty z poz. 20 załącznika PIT/WZ.

,

G.3. POZOSTAŁE ZWIĘKSZENIA I ZMNIEJSZENIA PODSTAWY OPODATKOW ANIA (STRATY)
Wartość wierzytelności zwiększaj ących podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust. 7 ustawy

37.

,

Należy wpisać kwotę z poz . 29 z ałącznika PIT/WZ w części przypadającej na z większenie podstawy opodatkowania.

Wartość wierzytelności zmniej szaj ących stratę, o których mowa w art. 26i ust. 7 ustawy
Należy wpisać kwotę z poz. 29 załącznika PIT/WZ w cz ęści prz ypadającej na zmniejszenie straty. Poz. 38 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 25 jest
większ a od 0. Suma kwot z poz. 37 i 38 nie może pr zekroczyć kwoty z poz . 29 z ałącznika PIT/WZ.
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38.

,
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Wartość zobowiązań zmniej szaj ących podstawę opodatkowania, o których mowa w art. 26i ust. 8 ustawy

39.

Należy wpisać kwotę z poz. 38 załącznika PIT/WZ w części przypadaj ącej na zmniej szenie podstawy opodatkowania. Poz. 39 wypełnia się, j eżeli kwota z poz. 31 pomniejszona
o kwotę z poz. 32 jest większa od 0. Kwota zmniej szenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 31 pomniej szonej o kwotę z poz. 32

Wartość zobowiązań zmniej szaj ących podstawę opodatkowania do odliczenia w kolejnych latach podatkowych

,
40.

,

W poz. 40 wpisuj e się nadwyżkę kwoty z poz. 38 PIT/WZ w części przypadającej na zmniej szenie podstawy opodatkowania pozostałą do rozliczenia w kolej nych latach.

Wartość zobowiązań zwiększaj ących stratę, o których mowa w art. 26i ust. 8 ustawy

41.

Należy wpisać kwotę z poz. 38 załącznika PIT/WZ w części przypadaj ącej na zwiększenie straty. Poz. 41 wypełnia się, jeżeli kwota z poz. 25 j est większa od 0. Suma kwot z
poz. 39, 40 i 41 nie może przekroczyć kwoty z poz. 38 załącznika PIT/WZ.

,

G.4. PODSTAWA OPODATKOWANIA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI G.1, G.2 i G.3.
Podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu do pełny ch złoty ch)

42.

Kwotę z poz. 31 należy powiększyć o sumę kwot z poz. 35 i 37 i pomniejszyć o sumę kwot z poz. 32 i 39 oraz powiększyć o nadwyżkę sumy kwot
z poz. 36 i 38 nad sumą kwot z poz . 25, 34 i 41.

Strata po uwzględnieniu kwot z części G.1, G.2. i G.3. (po zaokrągleniu do pełny ch złoty ch)

43.

Kwotę z poz. 25 należy powiększ yć o sumę kwot z poz. 34 i 41 i pomniej szyć o sumę kwot z poz. 36 i 38. Jeż eli r óżnica jest licz bą
ujemną, należ y wpisać 0.

H. OBLICZENIE PODATKU
Oblicz ony podatek zgodnie z art . 30ca ust . 1 ustawy prz y zast osowaniu stawki 5%

44.

(po zaokrągleniu do pełny ch złoty ch)
Należy obliczy ć podatek od kwoty z poz. 42.
Doliczenia do podatku

45.

Odliczenia od podatku

46.

Podatek obliczony z godnie z art. 30ca ust . 1 ustawy po uwzględnieniu dolicz eń i odliczeń z poz. 45 i 46

47.

(po zaokrągleniu do pełny ch złoty ch)
Kwotę z poz. 47 należy przenieść do poz. 393 lub 394 zeznania PIT-36 albo do poz. 120 zeznania PIT-36S, albo do poz. 135
zeznania PIT-36L, albo do poz. 118 zeznania PIT-36LS.

,

zł

,

zł

1) Rodzaj kwalif ikowanego prawa własności intelektualnej podlegającego ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębny ch ustaw lub raty f ikowany ch umów
między narodowych, który ch stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz inny ch umów między narodowy ch, który ch stroną jest Unia Europejska, który ch przedmiot ochrony
został wy tworzony , rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej (art. 30ca ust. 2 ustawy ).
2) Należy wskazać ekspektaty wy według stanu na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który jest składane zeznanie.
3) Wy pełnia podatnik, który oblicza dochody zgodnie z art. 30ca ust. 9 ustawy .
4) W przy padku gdy wskaźnik, o który m mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy , jest niższy niż wartość 1, część dochodu z kwalif ikowany ch praw nie podlega opodatkowaniu
stawką 5%, o której mowa w art. 30ca ust. 1 ustawy .
5) Należy podać rok, w który m podatnik lub zmarły przedsiębiorca korzy stał ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy .
6) Wy pełnia podatnik, który na podstawie art. 26i ustawy rozlicza wierzy telności lub zobowiązania wy nikające z art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu nadmierny m opóźnieniom w transakcjach handlowy ch (Dz. U. z 2020 r. poz. 935, z późn. zm.). Wierzy telności lub zobowiązania podatnik wy kazuje w
inf ormacji PIT/WZ, będącej załącznikiem odpowiednio do zeznań PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS, składany ch za rok podatkowy , w który m upły nęło 90 dni od dnia
upły wu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, jeżeli do dnia złożenia zeznania wierzy telność/zobowiązanie nie zostały uregulowane lub
wierzy telność nie została zby ta. W przy padku gdy wierzy telność lub zobowiązanie są rozliczane na zasadach ogólny ch oraz na zasadach art. 30ca ustawy , podatnik
dokonuje zmniejszenia lub zwiększenia podstawy opodatkowania lub straty w takiej proporcji, w jakiej wierzy telność lub zobowiązanie rozliczane na zasadach art. 30c
ustawy przy pada na wierzy telność lub zobowiązanie rozliczane na zasadach ogólny ch.
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