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WIĘCEJ CZASU NA SPRAWOZDANIA FINANSOWE 

ORAZ ROCZNE ROZLICZENIE CIT  
 

  

 

Podatnicy CIT mogą złożyć zeznanie oraz zapłacić wynikający z niego podatek 

aż do końca czerwca. Wydłużone zostały również, co do zasady o trzy miesiące, 

terminy związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem sprawozdań 

finansowych.  

 

Ułatwienia te od dawna były zapowiadane przez Ministra Finansów. Dopiero 29 

marca zostały jednak opublikowane odpowiednie rozporządzenia: 

 

• z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o 

wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku 

przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 571),  

 

• z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 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. 572). 

 

Przedłużenie terminu składania zeznania CIT-8 ma generalny charakter – dotyczy 

podatników, których rok podatkowy zakończył się między 1 grudnia 2020 r. a 28 

lutego 2021 r. W odniesieniu do tych podatników obowiązuje nowy termin złożenia 

CIT-8 i zapłaty podatku: 30 czerwca 2021 r. 

 

Terminy na wywiązanie się z obowiązków związanych ze sprawozdaniami 

finansowymi, co do zasady, zostały wydłużone o trzy miesiące. Od zasady tej 

przewidziane są wyjątki. Dotyczą one m.in. jednostek prowadzących działalność, do 

której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 

lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 

 

Podsumowując,  większość sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 

31 grudnia 2020 r. musi zostać sporządzona do końca czerwca 2021 r., a nie do 

końca marca. Odpowiednio (również o 3 miesiące) przedłużone są także pozostałe 

terminy, np. na zatwierdzenie sprawozdania. 
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