Terminy zmienione w związku z epidemią
Czego dotyczy

Obecnie

Po zmianach

Sprawozdanie za 2019 r.*:
– sporządzenie

31 marca

30 czerwca (31 maja – dla
spółek nadzorowanych przez
Komisję Nadzoru Finansowego)

– zatwierdzenie

30 czerwca

30 września (31 sierpnia – dla
spółek nadzorowanych przez
KNF)

– złożenie do Krajowego Rejestru Sądowego

15 lipca

15 października (15 września –
dla spółek nadzorowanych przez
KNF)

– przekazanie szefowi Krajowej Administracji Skarbowej 30 kwietnia

31 lipca

przez podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe
CIT-8 za 2019 r.**:
– podatnicy CIT z wyjątkiem:

do 31 marca

do 31 maja

– podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od
podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, czyli
np. szpitale, jednostki naukowe, oraz

do 31 lipca

– organizacji pożytku publicznego, dla których
przychody z działalności pożytku publicznego stanowią
co najmniej 80 proc. wszystkich przychodów.
Zeznanie PIT za 2019 r.

30 kwietnia

31 maja

Zapłata zaliczek na PIT przez pracodawców i

20 kwietnia – za marzec

1 czerwca

zleceniodawców za marzec i kwiecień br.

20 maja – za kwiecień

Zapłata podatku od przychodów z wynajmowanych

20 kwietnia – za marzec

budynków (w PIT i w CIT)

20 maja – za kwiecień 20

20 lipca

czerwca – za maj
Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza

3 dni

14 dni

Raty podatku od nieruchomości płacone przez

15 kwietnia 15 maja 15

do 30 września

przedsiębiorców za kwiecień, maj i czerwiec (uwaga: o

czerwca

białej listy

przesunięciu terminów zdecydują radni danej gminy w
uchwale)
Zapłata po raz pierwszy podatku od sprzedaży
detalicznej

1 lipca

1 stycznia 2021 r.

Złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen

do końca dziewiątego

transferowych przez podmioty, których rok podatkowy

miesiąca po zakończeniu

lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a

roku podatkowego

30 września

zakończył przed 31 grudnia 2019 r.
Okres przejściowy w pakiecie paliwowym, dotyczącym

do 31 marca

do 31 sierpnia

olejów opałowych
Informacja*** IFT-2R (o pobranym podatku u źródła od do końca trzeciego

do końca piątego miesiąca po

cudzoziemców) składana przez płatników, których rok

zakończeniu roku podatkowego

miesiąca roku

podatkowy skończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. następującego po roku
do 31 stycznia 2020 r.

podatkowym

Informacja*** ORD-U (o umowach zawartych z
nierezydentami) w przypadku gdy terminy złożenia
upływają w okresie od 31 marca 2020 r. do 31 maja 2020
r.
* rozporządzenie z 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)
** rozporządzenie z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników CIT (Dz.U. poz. 542)
*** rozporządzenie z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych
informacji podatkowych (Dz.U. poz. 563)
Źródło: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1465978,tarcza-antykryzysowa-rozwiazania-podatkowe-co-sie-zmieni-terminy.html

Strona i przewodnik Polskiego Funduszu Rozwoju PFR:
https://pfr.pl/aktualnosci/pfr-prezentuje-przewodnik-antykryzysowy-dlaprzedsiebiorcow.html
Przewodnik przedsiębiorcy – województwo małopolskie:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/przewodnikprzedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa
Pomoc państwowa – zebrane odnośniki i instrukcje:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmyhttps://
www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
Nowy Sącz, 2020-04-03

