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Warszawa, dnia 25 marca 2020 r. 

 

 

Opinia Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa 

Krajowej Rady Doradców Podatkowych  

w odniesieniu do projektu  

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 

 

 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych (KRDP) zdaje sobie sprawę, że nadzwyczajna 

sytuacja w kraju zmusiła wiele instytucji i firm do przeorganizowania swojej pracy i 

wdrożenia specjalnych procedur. W konsekwencji w ramach KRDP powołano specjalny 

zespół ekspertów, którego celem było wypracowanie propozycji zmian w przepisach prawa 

podatkowego mających ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. 

Zespół KRDP opracował i przekazał do Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju 53 

propozycje zmian w przepisach podatkowych. Większość z nich dotyczyła m.in. przesunięcia 

terminu złożenia deklaracji podatkowych lub zapłaty podatku, ale w postulatach doradców 

podatkowych znalazł się także punkt mówiący o automatycznym wstrzymaniu kontroli 

podatkowych w czasie kryzysu. Jednak przygotowywane przez rząd projekty aktów 

normatywnych nie uwzględniają większości wniosków, o które apelowali doradcy podatkowi 

i przedsiębiorcy. 

Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 

i wpłaty należnego podatku do dnia 31 lipca 2020 r. i obejmuje podatników, których rok 

podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończy się przed dniem 1 kwietnia 

2020 r. Projekt przedstawionego do KRDP rozporządzenia znajdzie przy tym zastosowanie 

do podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 

1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w 
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art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów. W ocenie KRDP 

utrudnienie możliwości prawidłowego wykonania obowiązków przez przedsiębiorców ze 

względu na stan ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego , 

konieczność pracy zdalnej przez wielu pracowników / braki kadrowe / kwarantannę 

uzasadnia odroczenie ww. terminu dla wszystkich kategorii podatników CIT, a nie tylko tych 

wskazanych w opiniowanym rozporządzeniu. W tym kontekście zastrzeżenia powinien 

budzić wąski zakres podmiotowy rozporządzenia. 

W związku z powyższym, KRDP wyraża nadzieję, że trwają prace nad kolejnymi 

projektami aktów normatywnych, które w większym stopniu będą realizować postulaty 

zgłaszane nie tylko przez środowisko doradców podatkowych, ale przede wszystkim przez 

organizacje pracodawców i przedsiębiorców.  
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Przewodniczący Krajowej Rady 

Doradców Podatkowych 

 


