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BĘDZIE WIĘCEJ CZASU NA ZEZNANIA ROCZNE  

I SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
 

  

 

Przedsiębiorcy będący podatnikami CIT mogą złożyć CIT-8 za 2019 r.  

i wpłacić wynikający z niego podatek do końca maja.  

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia przedłużającego wskazane 

terminy. Poinformowało też, że decyzja w tym zakresie już zapadła. Na moment publikacji 

newsletter-a rozporządzenie nie jest jednak jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. 

Dopiero po zapoznaniu się z ostateczną wersją rozporządzenia będzie można odpowiedzieć 

na pytanie, w jakim zakresie dotyczy ono podatników, których rok obrotowy nie pokrywa 

się z kalendarzowym. W tym zakresie dostrzegamy bowiem pewne niespójności, które 

powinny być wyeliminowane przed podpisaniem rozporządzenia przez Ministra Finansów. 

Niektóre podmioty mogą złożyć CIT-8 oraz zapłacić podatek do 31 lipca 2020 r. 

Uprawnienie to obejmuje:  

1) podatników osiągających wyłącznie dochody zwolnione od podatku na podstawie  

art. 17 ust. 1 ustawy o CIT,  

2) podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co 

najmniej 80% łącznych przychodów. 

Ten termin dotyczy zatem przede wszystkim organizacji pozarządowych. 

Minister Finansów poinformował również, że nie są planowane specjalne przepisy 

przesuwające termin złożenia zeznań PIT za 2019 r.. Wskazał jednocześnie, że nie będzie 

żadnych sankcji, jeśli podatnik rozliczy się co prawda po terminie, ale do końca maja. 

Obecnie nie są znane  szczegóły. Nie wiadomo zatem, czy taka osoba uniknie tylko sankcji 

przewidzianych przez kodeks karny skarbowy, czy również ewentualnych odsetek za 

zawłokę.  

Ponadto Ministerstwo Finansów ogłosiło, że zostanie wydane rozporządzenie odraczające 

obowiązki związane ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez 

biegłych rewidentów, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej. Nie 

podano jednak szczegółów. 

Kancelaria KNDP monitoruje wszelkie prace nad zmianami prawa, których celem jest 

ograniczenie gospodarczych skutków pandemii. Będziemy o nich na bieżąco informować. 

W przypadku wątpliwości co do szczegółowych zasad korzystania z konkretnych rozwiązań 

w Państwa firmie prosimy o kontakt. 

 
 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Konrad Piłat 

 

  
partner, doradca podatkowy doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: konrad.pilat@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


