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TERMINY WYNIKAJĄCE Z USTAWY  

O RACHUNKOWOŚCI ZOSTAŁY WYDŁUŻONE  
 

  

 

Wczoraj, kilkadziesiąt minut przed upływem terminu na sporządzenie sprawozdań 

finansowych za 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie, które go wydłużyło. 

Oznacza to, że większość podmiotów musi wypełnić ten obowiązek do końca czerwca.  

W przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o 

których mowa w art. 1 ust. 2  ustawy  z 21 lipca  2006 r.  o nadzorze  nad  rynkiem  

finansowym  termin został wydłużony do końca maja (czyli o dwa miesiące). 

Rozwiązania te wynikają z rozporządzenia ministra finansów z dnia 31 marca 2020 r.  

w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz 

w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 

jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570).  

Wydłuża ono również inne terminy wynikające z ustawy o rachunkowości, m.in. na: 

− sporządzenie sprawozdania z działalności (obowiązek wynikający z art. 49 ust. 1 ustawy 

o rachunkowości); 

− zamknięcie ksiąg (obowiązek wynikający z art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości); 

− sporządzenie zestawienia obrotów i sald (obowiązek wynikający z w art. 24 ust. 5 pkt 2 

ustawy o rachunkowości); podstawowy termin to 85 dni po dniu bilansowym, co oznacza, 

że za 2019 r. już on minął; rozporządzenie wydłuża go, co do zasady, o 90 dni (60 dni w 

przypadku podmiotów, które muszą sporządzić sprawozdanie do końca maja); 

− przeprowadzenie inwentaryzacji (obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy o 

rachunkowości) rozporządzenie wydłuża go, co do zasady, o 90 dni (60 dni w przypadku 

podmiotów, które muszą sporządzić sprawozdanie do końca maja); 

− sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 63c ust. 2 ustawy o 

rachunkowości) oraz jego zatwierdzenie (art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości). 

Ponadto w rozporządzeniu wydłużono do 31 lipca wynikający z art. 45 ust. 5 ustawy o PIT 

termin na przekazanie przez podatników prowadzących księgi rachunkowe sprawozdania 

finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. 

Zakres rozporządzenia obejmuje również terminy nieistotne dla większości 

przedsiębiorców, np. wynikające z ustawy o finansach publicznych.  

W przypadku wątpliwości co do szczegółowych zasad korzystania z tarczy antykryzysowej 

(której częścią jest opisane rozporządzanie) 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  


