
Projekt z dnia 7 października 2019 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  F I N A N S Ó W ,  I N W E S T Y C J I  I  R O Z W O J U 1 )

z dnia                      2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o 

wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty 

należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ‒ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 

2019 r. poz. 900, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty 

poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych 

(Dz. U. poz. 788) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 października 2019 r.” 

zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2019 r.”;

2) w § 2 wyrazy „przed dniem 1 lipca 2019 r.” zastępuje się wyrazami „przed dniem 1 

września 2019 r.”.

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER FINANSÓW, 

INWESTYCJI I ROZWOJU

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

          LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

                                Renata Łućko
                           Zastępca Dyrektora

     Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

1) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na 

podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 

1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751 i 1818.



UZASADNIENIE 
 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych1), zwanej dalej „ustawą”, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym 

zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej)  

w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić 

podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego              

w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Jednocześnie ust. 6 

tego artykułu stanowi, iż jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg 

rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku 

podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego 

po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.  

Przepisy ustawy przewidują zatem sytuacje wcześniejszego zakończenia roku podatkowego. 

W takim przypadku podatnicy mają obowiązek złożenia zeznania w terminie do końca 

trzeciego miesiąca od zakończenia roku podatkowego. 

W związku z szeregiem zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z dniem 1 

stycznia 2019 r.2) powodujących konieczność modyfikacji obowiązujących formularzy 

podatkowych3), w tym także opracowania nowych wzorów, prowadzone są prace mające na 

celu wydanie rozporządzenia określającego wzory formularzy w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych obowiązujące w 2019 r., uwzględniającego te zmiany. 

Jednocześnie, funkcjonuje w obrocie prawnym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 

kwietnia 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 

osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku 

dochodowego od osób prawnych4) wydłużające, do dnia 31 października 2019 r., termin 

rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez podatników, których rok 

podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 lipca 

2019  r. 

Wskazane rozwiązanie stanowi zabezpieczenie interesów podatnika, który już w trakcie 2019 

r. (wskutek wcześniejszego zakończenia przyjętego roku podatkowego) może być, w świetle 

obowiązujących przepisów, zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego, którego wzór 

wynikać będzie z procedowanego obecnie rozporządzenia. Podatnikowi takiemu należy 

zapewnić wystarczający czas oraz udostępnić narzędzia (formularze) do prawidłowego 

wykonania ciążących na nim obowiązków podatkowych. 

                                                           
1) Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm. 
2) m.in. ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku 

dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 

osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 1291), ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 2159), ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy      

o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

2193), ustawą z dnia 9 listopada 2018  r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców 

w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), czy ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245). 
3) określonych rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia 

oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U poz. 1268, z późn. 

zm.). 
4) Dz.U poz. 788. 



Jednakże, z uwagi na złożoność procesów związanych z przygotowaniem formularzy 

podatkowych, w szczególności w aspekcie technicznym (konieczność przygotowania 

formularzy w wersji elektroniczej/interaktywnej z odpowiednimi procedurami ich składania    

i weryfikacji5)), zasadna jest dalsza prolongata terminu do złożenia zeznania i wpłaty 

należnego podatku. Może bowiem dojść do sytuacji, iż nowe wzory formularzy będą gotowe 

na sam koniec terminu do ich złożenia, co wiązałoby się z krótkim okresem czasu na 

wykonanie tego obowiązku przez podatników. 

Wobec powyższego, proponuje się przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego, 

o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy (CIT-8 i CIT-8AB), a także do wpłaty podatku 

należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu        

a sumą należnych zaliczek) o kolejne 2 miesiące, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r. Proponowaną 

regulacją zostaliby objęci podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 

2018 r. (w 2019 r.) i zakończy się przed dniem 1 września 2019 r.  

Podstawę prawną takiego działania stanowi art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa6) zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych 

może, w drodze rozporządzenia, przedłużać terminy przewidziane w przepisach prawa 

podatkowego (z wyjątkiem terminów określonych w art. 68–71, art. 77 § 1, art. 79 § 2, art. 80 

§ 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118), określając grupy podatników, którym przedłużono 

terminy, rodzaje czynności, których termin wykonania został przedłużony, oraz dzień upływu 

przedłużonego terminu. 

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po 

dniu ogłoszenia. Ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie 

rozporządzenia a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ na jego podstawie wydłużone zostaną terminy 

dotyczące obowiązków wynikające z ustawy. Pozwoli to tym podatnikom lepiej przygotować 

się do wypełnienia ich obowiązków ustawowych.  

Projekt rozporządzenia nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także 

osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa7) oraz § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów8), projekt rozporządzenia został udostępniony     

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt rozporządzenia nie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz nie 

zawiera norm technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm   

i aktów prawnych9), w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i nie wymaga przedstawienia 

właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi 

Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia, w przypadkach 

                                                           
5) Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia określającego wzory formularzy, następuje opracowanie i publikacja    

w Centralnym Repozytorium Dokumentów Elektronicznych wzorów dokumentów elektronicznych a następnie 

przygotowanie ich opisów systemowych wraz z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX. 
6) Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn.zm. 
7) Dz. U. z 2017 r. poz. 248. 
8) M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm. 
9) Dz. U. poz. 2039, z późn. zm. 



określonych w obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach Unii 

Europejskiej.  

Projekt rozporządzenia został ujęty pod pozycją 1033 w Wykazie prac legislacyjnych 

dotyczącym projektów rozporządzeń Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, 

sporządzonym stosownie do art. 4 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 

prawa, udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 



Nazwa projektu 

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do 
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty 
poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku 
dochodowego od osób prawnych  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Finansów 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Pan Tadeusz Kościński  

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Błażej Kuźniacki, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków 
Dochodowych w Ministerstwie Finansów, (22) 694 42 61 e-mail: 

blazej.kuzniacki@mf.gov.pl 

Data sporządzenia:  

7 października 2019 r.  

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe (art. 50 ustawy - 

Ordynacja podatkowa) 

Nr 1033 w wykazie prac Ministra 

Finansów, Inwestycji i Rozwoju 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

W związku z szeregiem zmian w przepisach podatkowych wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2019 r. powodujących 
konieczność modyfikacji obowiązujących formularzy podatkowych1), w tym także opracowania nowych wzorów, 

prowadzone są prace mające na celu wydanie rozporządzenia określającego wzory formularzy w zakresie podatku 
dochodowego od osób prawnych obowiązujące w 2019 r., uwzględniającego te zmiany. 

Aktualnie funkcjonuje w obrocie prawnym rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym    
i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 788) wydłużające, do dnia 31 października 
2019 r., termin rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych przez podatników, których rok podatkowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył się przed dniem 1 lipca 2019r. 

Wskazane rozwiązanie stanowi zabezpieczenie interesów podatnika, który już w trakcie 2019 r. (wskutek 
wcześniejszego zakończenia przyjętego roku podatkowego), może być zobowiązany, w świetle obowiązujących 
przepisów, do złożenia zeznania podatkowego, którego wzór wynikać będzie z procedowanego obecnie rozporządzenia. 
Podatnikowi takiemu  należy zapewnić wystarczający czas oraz udostępnić narzędzia (formularze) umożliwiające 
prawidłowe wykonanie ciążących na nim obowiązków podatkowych. 

Jednakże, z uwagi na złożoność procesów związanych z przygotowaniem  formularzy podatkowych, w szczególności    
w aspekcie technicznym (konieczność przygotowania formularzy w wersji elektroniczej/interaktywnej z odpowiednimi 

procedurami ich składania i weryfikacji2)), zasadna jest dalsza prolongata terminu do złożenia zeznania i wpłaty 
należnego podatku o kolejne 2 miesiące. Może bowiem dojść do sytuacji, iż nowe wzory formularzy będą gotowe na 
sam koniec terminu do ich złożenia, co wiązałoby się z krótkim okresem czasu na wykonanie tego obowiązku przez 

podatników. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

W celu zapewnienia podatnikom niezbędnego czasu do prawidłowego rozliczenia się z podatku dochodowego od osób 
prawnych, proponuje się przedłużyć o kolejne 2 miesiące termin do złożenia zeznania podatkowego, o którym mowa w art. 
27 ust. 1 ustawy (CIT-8 i CIT-8AB),  a także do wpłaty podatku należnego (różnicy pomiędzy podatkiem należnym od 
dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek). Proponowaną regulacją zostaliby objęci podatnicy, których 
rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. (w 2019 r.) i zakończy się przed dniem 1 września 2019 r.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Nie dotyczy 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

                                                           
1) określonych rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji 
podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U poz. 1268, z późn. zm.). 
2) Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia określającego wzory formularzy, następuje opracowanie i publikacja w Centralnym 

Repozytorium Dokumentów Elektronicznych wzorów dokumentów elektronicznych a  następnie przygotowanie ich opisów systemowych wraz  

z regułami poprawności umożliwiającymi obsługę w systemie POLTAX. 

 



Podatnicy podatku 

dochodowego od osób 
prawnych 

Ok 5 tysięcy 
podatników 

system informatyczny 

POLTAX  

(wg danych za 2017 r.) 

 

Pozytywne – przedłużony 
termin do złożenia zeznania 

podatkowego i zapłaty podatku 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone konsultacje poprzedzające jego przygotowanie tzw. pre-konsultacje publiczne.  

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom publicznym z następującymi podmiotami: 

1. Business Centre Club 

2. Konfederacja „Lewiatan” 

3. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 

4. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej 

5. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów 

6. Krajowa Izba Doradców Podatkowych 

7. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny 

8. Związek Rzemiosła Polskiego 

9. Krajowa Izba Gospodarcza 

10. Polska Izba Biur Rachunkowych 

11. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  (Dz. U. z 2017 
r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …. r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania    

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń 

Rozwiązania przewidziane w projekcie pozostaną bez wpływu na wysokość dochodów       
i wydatków jednostek sektora finansów publicznych, w tym budżetu państwa oraz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego.    

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa        



pieniężnym 

(w mln zł,  
ceny stałe z 

………. r.) 

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projekt nie wpłynie na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób 
niepełnosprawnych oraz osób starszych. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 
danych i przyjętych do 
obliczeń założeń  

Brak wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 

 nie 

     nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Rozporządzenie nie zwiększa obciążeń regulacyjnych, gdyż obowiązek złożenia zeznania i zapłaty podatku wynika z 

ustawy, natomiast rozporządzenie jedynie przedłuża termin wykonania tego obowiązku. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak wpływu na rynek pracy 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projekt nie wymaga ewaluacji.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



 

 

 


