
  

 

WIĘCEJ CZASU NA SPORZĄDZENIE ORAZ ZATWIERDZENIE 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 

Podobnie jak w roku ubiegłym, z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 oraz w 
odpowiedzi na postulaty formułowane przez organizacje pozarządowe i jednostki 
prowadzące działalność gospodarczą, przedłużone zostały terminy na sporządzenie 
sprawozdań finansowych za rok 2020.  

 

Przesunięcie o 3 miesiące terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań 
finansowych 

Kogo dotyczy? 

> spółek handlowych,  

> spółek cywilnych,  

> innych osób prawnych (z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego),  

> jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej,  

> oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, 

> organizacji non-profit, 

> WYJĄTEK: nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych posiadających 
osobowość prawną oraz jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się 
przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze 
nad rynkiem finansowym. 

Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, ww. podmioty, 
sporządzają sprawozdania finansowe za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego 
zakończenia. Jeżeli rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, sprawozdania sporządza się 
do dnia 31 marca (w formie elektronicznej w strukturze logicznej i układzie zgodnym z 
obowiązującymi wymogami), zatwierdza najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia 
roku obrotowego, tj. do dnia 30 czerwca, a następnie – w przypadku podmiotów wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego – składa w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, a zatem najpóźniej do dnia 15 lipca do Repozytorium Dokumentów 
Finansowych, a w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i 
niewpisanych do ww. rejestru – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego, a zatem najpóźniej do dnia 10 lipca przekazuje się je do szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Jak kształtują się terminy? 

Przesunięcie terminów o 3 miesiące oznacza, że w przypadku ww. podmiotów, których dzień 
bilansowy przypadał na 31 grudnia 2020 r., terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych 
za rok 2020 kształtują się następująco: 

> na dzień 30 czerwca 2021 r. przypada ostateczny termin sporządzenia sprawozdania 
finansowego, 

> do dnia 30 września 2021 r. sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone 
przez odpowiednie organy,  

> w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej do 
dnia 15 października 2021 r. (czyli w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania 



  

 

finansowego) sprawozdanie powinno zostać złożone do Repozytorium Dokumentów 
Finansowych, 

> w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i niewpisanych do 
ww. rejestru – najpóźniej do dnia 10 października 2021 r. (czyli w ciągu 10 dni od 
zatwierdzenia) sprawozdanie powinno zostać przekazane do szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej. 

 

Przesunięcie o 1 miesiąc terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań 
finansowych 

Kogo dotyczy? 

> jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną 

Jak kształtują się terminy? 

W związku z przesunięciem terminów sprawozdawczych o 1 miesiąc, terminy sprawozdawcze 
z ustawy o rachunkowości kształtują się następująco: 

> na dzień 30 kwietnia 2021 r. przypada ostateczny termin sporządzenia sprawozdania 
finansowego, 

> do dnia 31 lipca 2021 r. sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez 
odpowiednie organy. 

Powyższe zmiany 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. 

 

Przedłużenie terminów zatwierdzania sprawozdań finansowych dla spółdzielni 
mieszkaniowych i niektórych innych jednostek 

W rozporządzeniu znalazł się odrębny przepis dotyczący przedłużenia terminów na 
zatwierdzanie sprawozdań finansowych dla: 

> spółdzielni mieszkaniowych – do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oraz 

> niektórych jednostek (niebędących spółkami kapitałowymi, spółkami 
komandytowo-akcyjnymi, spółkami jawnymi lub komandytowymi, których 
wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną 
odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z 
innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej), w których: 

• ze względu na liczbę członków organów zatwierdzających i braku możliwości ich 
zwołania ze względu na ograniczenia epidemiczne, 

• brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, 

nie jest możliwe wykonanie tej czynności w terminie określonym w ustawie  
o rachunkowości – do 6 tygodni od dnia ustania którejkolwiek z ww. przesłanek. 

Co jednak istotne, powyższa zmiana będzie miała zastosowanie do zatwierdzania sprawozdań 
finansowych za lata obrotowe kończące się po dniu 29 września 2020 r., a zatem przepis ten 
nie jest ograniczony do roku obrotowego 2020 i będzie dotyczył również następnych lat 



  

 

obrotowych, o ile nadal będzie trwał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii  
i związane z nim ograniczenia. 

 

Przedłużenie terminów na złożenie zeznania CIT-8 i zapłatę podatku 

Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu 
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych, wydłużeniu do dnia 30 czerwca 2021 r. uległ termin do 
złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, 
który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. oraz terminu 
wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych. Powyższy termin dotyczy także podatników, którzy wybrali 
opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, których pierwszy rok 
opodatkowania rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami z zespołu prawa spółek i ładu korporacyjnego: 

 

 

 

 

 

Anna Wojciechowska 
radca prawny, partner 
anna.wojciechowska@wkb.pl 

Krzysztof Wawrzyniak 
adwokat, counsel 
krzysztof.wawrzyniak@wkb.pl   

Katarzyna Wójcikowska 
prawnik 

katarzyna.wojcikowska@wkb.pl   

 

Podstawa prawna: 

• Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające 
rozporządzenie 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 
z dnia 26 marca 2021 r. 

• Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie 
przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty 
poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od 
osób prawnych z dnia 25 marca 2021 r. 
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