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  TERMIN ZŁOŻENIA CIT-8 ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY  

  

 

Przedsiębiorcy będący podatnikami CIT, których rok podatkowy zakończył się  

31 grudnia 2019 r. albo 31 stycznia 2020 r. mogą złożyć zeznanie roczne  

i wpłacić wynikający z niego podatek do końca maja.  

Tak zdecydował, na podstawie upoważnienia zawartego w Ordynacji podatkowej, Minister 

Finansów w rozporządzeniu 27 marca 2020 r. (Dz.U. pod poz. 542).  

Wydłużenie terminu stosuje się bez względu na to, czy był to standardowy rok obrotowy, 

czy też pierwszy rok po zmianie i w związku z tym trwał dłużej niż 12 miesięcy. 

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 przede wszystkim organizacji pozarządowych. Jest to ułatwienie dla 

podmiotów, których rok kończy się nie później niż 31 marca. 

Nie została natomiast ostatecznie rozstrzygnięta kwestia przesunięcia terminów związanych 

ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez biegłych rewidentów, 

zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej. W tym przypadku 

występuje problem proceduralny. Minister Finansów nie ma bowiem generalnych 

uprawnień do odraczania terminów zawartych w ustawie o rachunkowości. Ma mu je 

przyznać, m.in. w czasie stanu epidemii, nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

W sobotę została ona przyjęta przez Sejm. Dodano do niej jednak bardzo kontrowersyjną 

poprawkę dotyczącą zasad głosowania w wyborach prezydenckich. W konsekwencji 

prawdopodobnie nie ma szans, żeby Senat (który ma rozpocząć prace w poniedziałek) 

zaakceptował ustawę bez poprawek. To powoduje, że musi ona ponownie trafić do Sejmu. 

Ostateczne uchwalenie ustawy przez Parlament, jej podpisanie przez Prezydenta oraz 

opublikowanie w Dzienniku Ustaw we wtorek (ostatni dzień marca) stoi zatem pod znakiem 

zapytania (31 marca mija termin sporządzenia sprawozdań za 2019 r.). 

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

skutków pandemii. Będziemy o nich na bieżąco informować. W przypadku wątpliwości co 

do szczegółowych zasad korzystania z konkretnych rozwiązań 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  


