POLA JASNE WYPENIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPENIA ORGAN PODATKOWY. WYPENI NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RCZNIE, DUYMI,
DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.
MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

POLTAX

1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne skreli) podatnika wymienionego w czci B

2. Nr dokumentu

3. Status
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PCC-3
DEKLARACJA W SPRAWIE PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH
4. Data dokonania czynnoci (dzie - miesi c - rok)
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Podstawa prawna:

Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 wrzenia 2000 r. o podatku od czynnoci cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z pó n. zm.),
zwanej dalej "ustaw ".

Sk adaj cy:
Termin sk adania:
Miejsce sk adania:

Podatnicy podatku od czynnoci cywilnoprawnych.
14 dni od dnia powstania obowi zku podatkowego.
Urz d skarbowy, którym kieruje naczelnik, o którym mowa w art.12 i 13 ustawy.

A. MIEJSCE I CEL SKADANIA DEKLARACJI
5. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

6. Cel zo enia deklaracji (zaznaczy w aciwy kwadrat):

1. z o enie deklaracji

2. korekta deklaracji 1)

B. DANE PODATNIKA DOKONUJ CEGO ZAPATY LUB ZWOLNIONEGO Z PODATKU
NA PODSTAWIE ART. 9 PKT 10 LIT. b USTAWY
* - dotyczy podatnika nieb d cego osob fizyczn

** - dotyczy podatnika b d cego osob fizyczn

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Podmiot skadaj cy deklaracj (zaznaczy w aciwy kwadrat):

 1. podmiot zobowi zany solidarnie do zap aty podatku
 2. strona umowy zamiany  3. wspólnik spó ki cywilnej
 4. podmiot, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy (po yczkobiorca)
 5. inny podmiot
8. Rodzaj podatnika (zaznaczy w aciwy kwadrat):



1. podatnik nieb d cy osob fizyczn
9. Nazwa pena, REGON* / Nazwisko, pierwsze imi, data urodzenia **

 2. osoba fizyczna

10. Nazwa skrócona* / Imi ojca, imi matki **

B.2. ADRES SIEDZIBY * / AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA **
11. Kraj

14. Gmina

12. Województwo

13. Powiat

15. Ulica

18. Miejscowo

16. Nr domu

19. Kod pocztowy

17. Nr lokalu

20. Poczta

C. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA I TRE CZYNNOCI CYWILNOPRAWNEJ
21. Przedmiot opodatkowania (zaznaczy w aciwy kwadrat):







 2. poza terytorium RP



 2. poza terytorium RP

1. umowa
2. zmiana umowy
22. Miejsce poo enia rzeczy lub miejsce wykonywania prawa maj tkowego (zaznaczy w aciwy kwadrat):



3. orzeczenie s du lub ugoda

1. terytorium RP
23. Miejsce dokonania czynnoci cywilnoprawnej (zaznaczy w aciwy kwadrat):
1. terytorium RP
24. Zwize okrelenie treci i przedmiotu czynnoci cywilnoprawnej

1) Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z pó n. zm.), podatnik mo e skorygowa z o on deklaracj

przez z o enie deklaracji koryguj cej wraz z do czonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
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D. OBLICZENIE NALENEGO PODATKU OD CZYNNOCI CYWILNOPRAWNYCH,
Z WYJ TKIEM UMOWY SPÓKI LUB JEJ ZMIANY
Rodzaj czynnoci cywilnoprawnej

Podstawa opodatkowania 2)

Stawka podatku

(w tym zmiana umowy, orzeczenie s du lub
ugoda)

okrelona zgodnie z art.6 ustawy
(po zaokr gleniu do pe nych z otych)

okrelona zgodnie z art.7
ustawy

a

b

Umowa sprzeda y

25.

z

Obliczony nale ny podatek
od czynnoci cywilnoprawnej 3)
(po zaokr gleniu do pe nych z otych)
z

c

d

26.

27.

%
Umowa zamiany

28.

29.

30.

%
Umowa po yczki lub depozytu
nieprawidowego, w tym zwolniona na
podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy

31.

Umowa darowizny w czci dotycz cej
przejcia przez obdarowanego dugów
i ci arów lub zobowi za darczy cy
Ustanowienie odpatnego u ytkowania, w tym
nieprawidowego

34.

Inna (wymieni jaka):

40.

32.

33.

%
35.

36.

%
37.

38.

39.

%
41.

42.

43.

Kwota nale nego podatku
Nale y przenie kwot obliczonego podatku z kolumny d.

E. OBLICZENIE NALENEGO PODATKU OD UMOWY SPÓKI / ZMIANY UMOWY SPÓKI
E.1. OKRE>LENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA
44. Typ spóki (zaznaczy w aciwy kwadrat):

 1. spó ka osobowa

 2. spó ka kapita owa

45. Podstawa opodatkowania dotyczy (zaznaczy w aciwy kwadrat):

 1. zawarcia umowy spó ki
 2. zwi kszenia maj tku spó ki albo podwy szenia kapita u zak adowego
 3. dop aty
 4. po yczki udzielonej spó ce osobowej przez wspólnika
 5. oddania spó ce rzeczy lub praw maj tkowych do nieodp atnego u ywania
 6. przekszta cenia spó ek  7. czenia spó ek
 8. przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego orodka zarz dzania spó ki kapita owej lub jej siedziby
Podstawa opodatkowania - okrelona zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy (po zaokr gleniu do pe nych z otych)

46.

Warto wkadów do spóki albo kapitau zakadowego objta zwolnieniem okrelonym w art. 9 pkt 11 lit. a ustawy

47.

Warto kapitau zakadowego spóki objta zwolnieniem okrelonym w art. 9 pkt 11 lit. b ustawy

48.

Warto kapitau zakadowego spóki objta zwolnieniem okrelonym w art. 9 pkt 11 lit. c ustawy

49.

z

z,

gr

z,

gr

z,

gr

z,

gr

z,

gr

E.2. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA - ART. 6 UST. 9 USTAWY
Opaty i koszty zwi zane z zawarciem umowy spóki lub jej zmiany – na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy

50.

E.3. OBLICZENIE NALENEGO PODATKU
Podstawa obliczenia podatku

51.

Od kwoty z poz. 46 nale y odj  sum kwot z poz. 47, 48, 49 i 50. Je eli ró nica jest liczb ujemn , nale y wpisa 0.
Kwota nale nego podatku (po zaokr gleniu do pe nych z otych)

52.

Podatek obliczony wg stawki okrelonej w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy od podstawy z poz. 51.

z

F. PODATEK DO ZAPATY
Kwota podatku do zapaty *)
Nale y wpisa kwot z poz. 43 lub 52.

53.
z

*) Pouczenie
W przypadku niezap acenia w obowi zuj cym terminie kwoty podatku od czynnoci cywilnoprawnych z poz. 53 lub wp acenia jej w niepe nej
wysokoci, niniejsza deklaracja stanowi podstaw do wystawienia tytu u wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z pó n. zm.).
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G. INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku:
- umowy spó ki nale y poda adres siedziby spó ki (rzeczywistego orodka zarz dzania),
- umowy sprzeda y, gdy kupuj cy nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, nale y poda miejsce zamieszkania lub siedzib sprzedawcy, a jeli
adna ze stron nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium RP, nale y poda miejsce dokonania czynnoci,
- umowy sprzeda y przedsi biorstwa albo jego zorganizowanej cz ci nale y poda siedzib przedsi biorstwa albo miejsce po o enia jego zorganizowanej cz ci.
54. Województwo

55. Powiat

56. Gmina

57. Ulica

60. Miejscowo

58. Nr domu
61. Kod pocztowy

59. Nr lokalu

62. Poczta

H. INFORMACJA O ZA CZNIKACH
63. Liczba do czonych za czników PCC-3/A
Ŋņņņņŏņņņņŋ

I. OWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA I OSÓB REPREZENTUJ CYCH PODATNIKA
I.1. O>WIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci .
64. Imi

65. Nazwisko

66. Data wypenienia deklaracji (dzie - miesi c - rok)

67. Podpis podatnika wymienionego w czci B

Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

I.2. O>WIADCZENIA I PODPISY OSÓB REPREZENTUJ?CYCH PODATNIKA
Owiadczam, e s mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialnoci za podanie danych niezgodnych z rzeczywistoci .
68. Imi

69. Nazwisko

70. Data wypenienia deklaracji (dzie - miesi c - rok)

71. Podpis osoby reprezentuj cej podatnika wymienionego w czci B (piecz tka)

Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

72. Imi

73. Nazwisko

74. Data wypenienia deklaracji (dzie - miesi c - rok)

75. Podpis osoby reprezentuj cej podatnika wymienionego w czci B (piecz tka)

Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŋ-Ŋņņņņŏņņņņŏņņņņŏņņņņŋ

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
76. Uwagi organu podatkowego

77. Identyfikator przyjmuj cego formularz

78. Podpis przyjmuj cego formularz

2) W przypadku umowy po yczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, w poz. 31 nale y wpisa kwot udzielonej po yczki.
3) W przypadku umowy po yczki zwolnionej na podstawie art. 9 pkt 10 lit. b ustawy, w poz. 32 i 33 nale y wpisa 0.
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