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Przedłużenie niektórych terminów dot. sprawozdań
Informujemy o przedłużeniu niektórych terminów dotyczących sprawozdań
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nansowych
nansowych.

Rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące
sprawozdań nansowych.
W szczególności przedłużono:
o 3 miesiące - czyli do końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na sporządzenie sprawozdania nansowego
(w przypadku jednostek sektora nansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem nansowym terminu nie przedłużono).
o 3 miesiące - czyli do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego termin na zatwierdzenie sprawozdania nansowego
(w przypadku jednostek sektora nansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek o których
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem nansowym terminu nie przedłużono).
do dnia 31 lipca 2021 r. termin na złożenie sprawozdań nansowych do Szefa KAS przez osoby zyczne prowadzące działalność
gospodarczą.
Termin na złożenie do KRS sprawozdania nansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty
zatwierdzenia tego sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).
Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania nansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to
10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania (termin na zatwierdzenie sprawozdania został przedłużony).
Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29
września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021
r.
W ww. rozporządzeniu zmieniono także inne terminy określone w:
w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (na zatwierdzenie sprawozdania), w przypadku:
1. spółdzielni mieszkaniowych, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy – przedłuża się do dnia
odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 tej ustawy
2. niektórych innych jednostek, w przypadku których brak jest możliwości podejmowania uchwał (szczegółowe warunki
zawarte są w rozporządzeniu).
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Rozporządzenie zostało opublikowane 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 572 (Dz. U. z 2021 r. poz. 572).
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