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1. Identyfikator podatkowy NIP podmiotu obowiązanego do składania informacji 
2. Nr dokumentu 
3. Status 
PIT-8C  
INFORMACJA O WYPŁACONYM STYPENDIUM, O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ 
ORAZ O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
W ROKU 
4. Rok
Podstawa prawna:
Art.35 ust.10, art.39 ust.3 oraz art.42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 
z 2010 r.  Nr 51, poz.307, z późn. zm.), zwanej dalej 
”
ustawą".
Składający: 
Płatnik stypendiów, o których mowa w art.21 ust.1 pkt 40b ustawy; osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba 
prawna i jej jednostka organizacyjna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. 
Termin składania:
Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 
Otrzymuje:
Podatnik i urząd skarbowy
1)
 według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art.3 
ust.2a ustawy, urząd skarbowy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. 
A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 
5. Urząd skarbowy, do którego adresowana jest informacja 
6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. złożenie informacji
2. korekta informacji 
2)
B. DANE SKŁADAJĄCEGO 
 * - dotyczy składającego niebędącego osobą fizyczną    
** - dotyczy składającego będącego osobą fizyczną
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE  
 7. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. składający niebędący osobą fizyczną
 2. osoba fizyczna
B.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA ** 
10. Kraj 
11. Województwo 
12. Powiat  
13. Gmina 
14. Ulica 
15. Nr domu 
16. Nr lokalu 
 17. Miejscowość 
18. Kod pocztowy 
19. Poczta 
C. DANE PODATNIKA 
C.1. DANE IDENTYFIKACYJNE 
21. Nazwisko 
22. Pierwsze imię 
23. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
C.2. ADRES ZAMIESZKANIA 
24. Kraj 
25. Województwo 
26. Powiat  
27. Gmina 
28. Ulica 
29. Nr domu 
30. Nr lokalu 
 31. Miejscowość 
32. Kod pocztowy 
33. Poczta 
1) Ilekroć w informacji jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
2) Zgodnie z art.81 Ordynacji podatkowej płatnik może skorygować złożoną informację przez złożenie informacji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem 
przyczyn korekty. 
W informacji nie wykazuje się przychodów (dochodów) wolnych od podatku dochodowego na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem części E informacji, oraz dochodów, 
od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.  
Ilekroć w informacji jest mowa o Ordynacji podatkowej - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60, z późn. zm.). 
Informacji nie sporządzają płatnicy stypendiów, którym podatnik (stypendysta) w terminie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym złożył oświadczenie, 
o którym mowa w art.37 ust.1 ustawy. 
Cel złożenia formularza musi być wybrany.
Pozycja 7 nie została wypełniona.
8.
9.
20. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
Pozycja 20 - identyfikator podatkowy nie został wybrany i wypełniony.
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D. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.20 UST.1 USTAWY 
Rodzaj przychodu (wymienić):
Przychód 
zł,              gr
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
Razem 
Suma kwot z poz.35, 37 i 39.
40. 
E. INFORMACJA O WYSOKOŚCI WYPŁACONEGO STYPENDIUM, O KTÓRYM MOWA W ART.21 
UST.1 PKT 40b USTAWY 
Kwota wypłacona 
zł,              gr
Kwota wolna od podatku 
dochodowego na podstawie 
art.21 ust.1 pkt 40b ustawy 
zł,              gr
Kwota po odliczeniu kwoty 
wolnej od podatku 
(a - b) 
zł,              gr
Zaliczka pobrana przez płatnika 
zł
a 
b 
d
41. 
42. 
43.
44. 
F. INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.30b UST.2 USTAWY
Rodzaje przychodów 
Przychód 
zł,              gr
Koszty uzyskania  
przychodu
zł,              gr
Dochód 
(b - c) 
Strata 
(c - b) 
a 
b 
c
d 
e
1. Odpłatne zbycie papierów 
wartościowych 
45. 
46.
2. Realizacja praw wynikających 
z papierów wartościowych 
47. 
48.
3. Odpłatne zbycie pochodnych 
instrumentów finansowych oraz 
realizacja praw z nich wynikających 
49. 
50.
4. Odpłatne zbycie udziałów 
w spółkach mających osobowość 
prawną 
51. 
52.
5. Objęcie udziałów (akcji) w spółkach 
mających osobowość prawną albo 
wkładów w spółdzielniach w zamian 
za wkład niepieniężny w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub 
jego zorganizowana część 
53. 
54.
Razem 
Suma kwot z wierszy od 1 do 5.
55. 
56.
57. 
58. 
G. INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODÓW NIEWYKAZYWANYCH W CZĘŚCI F
3)
Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych  
59.  
H. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO SPORZĄDZENIA INFORMACJI
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to 
narażenie na uszczuplenie podatku.
60. Imię 
61. Nazwisko 
62. Podpis i pieczątka  
I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO 
63. Uwagi urzędu skarbowego  
64. Identyfikator przyjmującego formularz 
65. Podpis przyjmującego formularz 
3)
Składający informację wykazuje przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i realizacji praw z nich wynikających, tylko co do których nie jest w stanie określić 
czy podlegają opodatkowaniu, czy nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art.19 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202, poz.1956, z późn. zm.); przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatnik nie wykazuje w zeznaniu 
podatkowym.
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1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
 podmiotu 1
3. Nr dokumentu
4. Status
2. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL 
(niepotrzebne skreślić)
 podmiotu 2
ORD-ZU
UZASADNIENIE PRZYCZYN KOREKTY DEKLARACJI
A. DANE IDENTYFIKACYJNE
* - dotyczy podatników/płatników niebędących osobami fizycznymi
 ** - dotyczy podatników/płatników będących osobami fizycznymi
A.1. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 1
5. Nazwa pełna */ Nazwisko **
6. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
7. Data urodzenia **
8. REGON *
A.2. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU 2
9. Nazwa pełna */ Nazwisko **
10. Nazwa skrócona */ Pierwsze imię **
11. Data urodzenia **
12. REGON *
B. UZASADNIENIE PRZYCZYN ZŁOŻENIA KOREKTY
13. Treść uzasadnienia
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