
 

 

 

 

 

 Dnia 25 marca 2020 r. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów  

w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty 

poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez niektórych podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych. Przewiduje on następujące udogodnienia: 

1. Przedłużenie terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty 

poniesionej) – tj. formularza CIT-8 – w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu  

31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia 2020 r. – do dnia 31 maja  

2020 r.; 

2. Przedłużenie terminu wpłaty podatku należnego wykazanego w formularzu CIT-8 

albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu CIT-8  

a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku – do dnia 31 maja 2020 r. 

Jest to rozwiązanie skierowane do wszystkich podatników podatku dochodowego od osób 

prawnych. 

Natomiast w odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w stosunku 

do których zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: 

a) W roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się 

przed dniem 1 kwietnia 2020 r., osiągną wyłącznie dochody wolne od podatku na 

podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT; 

b) Uzyskane przez nich w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2018 r. i zakończył się przed dniem 1 kwietnia 2020 r., przychody z działalności 

pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% wszystkich przychodów 

uzyskanych w tym roku; 

termin na złożenie zeznania CIT-8 oraz zapłaty należnego podatku zostaje wydłużony do dnia  

31 lipca 2020 r. 

Podkreślamy, że proces legislacyjny trwa i nie wiadomo, czy powyższe rozwiązania nie 

ulegną zmianie. Będziemy dla Państwa monitorować przebieg prac związanych z projektowanym 

rozporządzeniem. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości bądź pytania związane  

z proponowanymi przez Ministerstwo Finansów rozwiązaniami, zachęcamy do kontaktowania się 

z naszymi specjalistami. Kontakt bezpośrednio do każdego członka zespołu znajdą Państwo  

w zakładce „O Nas” na stronie internetowej kancelarii: https://martinitax.pl/o-nas/.  
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