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1. Identyfikator podatkowy NIP1) podatnika 
 

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

2. Nr dokumentu 3. Status 

 

PIT-CSR/PIT-CSRS* 
*) Niepotrzebne skreślić. PIT-CSR składa podatnik będący osobą fizyczną, PIT-CSRS składa podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku. 

INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ 
SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ 

w roku podatkowym 
4. Rok 

└────┴────┴────┴────┘ 
  

 Formularz przeznaczony dla podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ponoszących koszty uzyskania przychodów na działalność sportową, 
kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, które mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku. 

Podstawa prawna: Art. 26ha ust. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1128, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawąˮ. 

Termin składania: Od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy. 

Miejsce składania: Urząd, o którym mowa w art. 45 ustawy, zwany dalej „urzędem”. 

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA INFORMACJI 

 5. Urząd, do którego adresowana jest informacja 

 6. Cel złożenia informacji (zaznaczyć właściwy kwadrat): 

❑1. złożenie informacji  ❑2. korekta informacji, o której mowa w art. 81 Ordynacji podatkowej2) 

B. DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy wpisać nazwisko, pierwsze imię       

i datę urodzenia zmarłego przedsiębiorcy. 
 7. Nazwisko    

 
 

8. Pierwsze imię 9. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) 
  

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

C. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, 
KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ, OKREŚLONE W ART. 
26HA USTAWY3) 

C.1. KOSZTY PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26HA 
    UST. 2 PKT 1-3 USTAWY 

    Koszty poniesione na finansowanie klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    
   o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.), na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy 

10. 
 

zł,         gr 

 Koszty poniesione na finansowanie stypendium sportowego 11. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na finansowanie imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466) 

12. 
 

zł,         gr 

C.2. KOSZTY PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNĄ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 26HA 
    UST. 4 PKT 1 I 2 USTAWY 

    Koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 
3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 194) 

13. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne 
szkoły artystyczne 

14. 
 

zł,         gr 

C.3. KOSZTY PONIESIONE NA DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ,  

        O KTÓRYCH MOWA W ART. 26HA UST. 5 PKT 1-5 USTAWY 
    Koszty poniesione na stypendia, o których mowa w art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn zm.) oraz w art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.  
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.) 

15. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej 
pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie 

16. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże  
i praktyki przewidziane programem studiów 

17. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk 

18. 
 

zł,         gr 

    Koszty poniesione na wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika 
organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej 
uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), 
prowadzonego przez tę uczelnię 

19. 
 

 
 

zł,         gr 



POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM.                                                                                                                                                        
Składanie w wersji elektronicznej: www.podatki.gov.pl 

 

PIT-CSR/PIT-CSRS (1) 2/2  
 

C.4. SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ 
WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ, OKREŚLONYCH W ART. 26HA USTAWY 

 Suma kosztów, o których mowa w art. 26ha ustawy4) 

 
Suma kwot z poz. 10–19. 

20. 
 

zł,         gr 

D. PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 

 21. Podpis podatnika 22. Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do podpisania 
informacji w imieniu podatnika 

 23. Imię i nazwisko oraz podpis zarządcy sukcesyjnego albo innej osoby uprawnionej do podpisania informacji w imieniu przedsiębiorstwa w spadku 

Objaśnienia 

1) W przypadku przedsiębiorstwa w spadku należy wskazać identyfikator podatkowy NIP zmarłego przedsiębiorcy. 
2) Ilekroć jest mowa o Ordynacji podatkowej, oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). 
3) Podatnik wykazuje 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, których 

poniesienie uprawnia podatnika do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26ha ustawy; podatnik będący wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną wykazuje kwotę 
kosztów stosownie do swojego udziału. 

4) Suma kosztów nie może przekroczyć dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. 


