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 Pan 

 Artur Soboń  

 Sekretarz Stanu  

 Ministerstwo Finansów 

  

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 15 lutego 2023 r., znak sprawy DD6.8200.2.2023 kierującego do 

konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia 

terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

 

Z poważaniem 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

Załącznik: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od 

osób prawnych. 
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Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego 

od osób prawnych. 

 

1. Przedłużenie terminów na dopełnienie innych obowiązków sprawozdawczych związanych  

z podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

Proponujemy, aby analogicznie przedłużone zostały terminy na dopełnienie innych obowiązków 

sprawozdawczych związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do końca 

trzeciego miesiąca roku następnego podatnicy mają obowiązek złożyć informacje IFT-1R oraz 

IFT-2R. Informacje te obejmują zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła), 

który również wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skoro zatem w 

świetle proponowanego rozporządzenia, podatnicy podatku dochodowego nie będą 

zobowiązani do kalkulacji podatku i złożenia zeznania rocznego w terminie do końca marca 2023 

r. (najczęstszym rokiem podatkowym dla podatników jest rok kalendarzowy), to zasadne wydaje 

się również odroczenie terminu na złożenie ww. informacji i kalkulację podatku u źródła. 

Podatek ten jest de facto podatkiem dochodowym. 

Propozycja zmian przepisu: 

§1a. Przedłuża się do dnia 30 czerwca 2023 r. termin do złożenia informacji, o której mowa w art. 

26 ust. 3 pkt 2 ustawy, dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok 

podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r.  

 

Ponadto, w projekcie rozporządzenia brakuje  informacji  czy zmianie ulegają terminy na 

sporządzenie i zatwierdzania sprawozdań finansowych oraz czy zmianie ulegają terminy na 

raportowanie informacji dotyczących spółek nieruchomościowych i ich udziałowców. Pragniemy 

zwrócić uwagę, że w celu uniknięcia wątpliwości w projekcie rozporządzenia powinny znaleźć się 

przepisy, które wprost pozwalałyby stwierdzić, czy zmiany dotyczą terminów na sporządzenie i 

wypełnienie wyżej wskazanych obowiązków, czy też przeciwnie, a więc że nie planuje się zmian 

w zakresie terminów dla ww. obowiązków. Bezpośrednie uregulowanie tych kwestii w projekcie 

rozporządzenia pozwoli ułatwić podatnikom lub płatnikom wypełnianie obowiązków związanych 

z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego, ponieważ jednoznacznie wskazałoby, które 

terminy ulegają zmianie, a które pozostają niezmienione. Pozwoliłoby to uniknąć chaosu 

związanego z rozliczeniem poprzedniego roku podatkowego. Dla przejrzystości kluczowe jest też, 

aby wszystkie te aspekty zostały uregulowane w jednym akcie prawnym. Dodatkowo 

zastosowanie przepisów projektowanego rozporządzenia powinno być rozszerzone na 

podmioty, które są zobowiązane do złożenia deklaracji CIT-8 do końca lutego 2023 r., a zatem 

podmioty, których rok podatkowy zakończył się od 1 listopada 2022 r. Inaczej mamy nierówne 

traktowanie podmiotów, które muszą złożyć deklarację CIT-8 w tym samym roku. Wynikająca z 

art. 2 Konstytucji zasada ochrony interesów w toku nie pozwala odmiennie traktować 

podatników znajdujących się w tej samej sytuacji, a więc w trakcie roku podatkowego.  

 

Konfederacja Lewiatan, KL/84/33/ASW/2023 


