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DLA BIZNESU 

Wydłużenie terminu na złożenie deklaracji 
CIT-8 

Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów     
planowane jest wydłużenie terminu do złożenia      
deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021 r. W        
trakcie prac legislacyjnych stosowna poprawka     
poselska w tym zakresie została przyjęta przez       
Komisję Finansów Publicznych i została     
wprowadzona do rządowego projektu ustawy o      
zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz      
niektórych innych ustaw. 

Przypominamy, że zasadniczo podatnicy CIT     
powinni złożyć zeznanie roczne CIT-8 lub      
CIT-8AB i wpłacić wynikający z nich należny       
podatek do końca marca. Już w ubiegłym roku        
jednak, w związku z wybuchem pandemii      
koronawirusa, resort finansów zdecydował się     
przedłużyć te terminy. W tym roku ma to        
uczynić ponownie. Preferencja będzie dotyczyć     
podmiotów, których rok podatkowy kończy się      
w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021           
r. 
 

Ministerstwo Finansów zapowiedziało 
uruchomienie usługi e-faktury 

Resort finansów od pewnego czasu     
przygotowuje system do wystawiania e-faktur.     
Przepisy w tym zakresie mają wejść w życie w         
październiku tego roku. Podatnicy, którzy     
będą rozliczać się w ten sposób, mają       
otrzymywać szybciej zwrot VAT.  

Przy tworzeniu przepisów, Ministerstwo    
kierowało się głównie doświadczeniem Włoch.     
Usługa e-faktury została tam udostępniona     
podatnikom w 2017 r., a po okresie       
przejściowym od 1 stycznia 2019 r. użycie       
e-faktury stało się we Włoszech obowiązkiem.      
Podobnie sytuacja ma wyglądać w Polsce. W       

pierwszej fazie wdrażania e-faktury, polscy     
przedsiębiorcy będą z niej korzystać     
dobrowolnie a e-faktury będą działały, jako      
jedna z dopuszczonych form dokumentowania     
sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie      
już występujących w obrocie gospodarczym     
faktur elektronicznych.  

UWAGA! Według zapowiedzi MF w 2023 r.       
korzystanie z e-faktury stanie się     
obligatoryjne.  

Resort w swoim komunikacie zapewnia, że      
wdrożenie e-faktur przyniesie dwa pozytywne     
skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze      
znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy     
przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy    
wykrywanie prób wyłudzenia podatku i posłuży      
dalszemu zmniejszeniu luki VAT. 

 

Od lipca rusza Krajowy Rejestr 
Zadłużonych  

Już od lipca tego roku, będzie można korzystać z         
Krajowego Rejestru Zadłużonych. Ministerstwo    
chce, by wystarczył do tego NIP bądź PESEL        
dłużnika. Rejestr ma być w pełni darmowy i        
ogólnodostępny.  

Zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze      
Zadłużonych, mają być w nim zamieszczane      
informacje dotyczące: 

● osób fizycznych, prawnych oraz firmy,     
wobec których są lub były prowadzone      
postępowania restrukturyzacyjne,  
upadłościowe lub wtórne postępowania    
upadłościowe, a także postępowania    
zakończone prawomocnym orzeczeniem   
zakazu; 

● przedsiębiorców, wobec których jest lub     
było prowadzone postępowanie o    
orzeczenie zakazu prowadzenia   
działalności gospodarczej oraz pełnienia    
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funkcji w organach nadzorczych i     
zarządczych; 

● wspólników osobowych spółek   
handlowych (tylko ci, którzy ponoszą     
odpowiedzialność za zobowiązania spółki    
bez ograniczenia całym swoim    
majątkiem), o ile została ogłoszona     
upadłość konsumencka, wszczęto   
wtórne postępowanie upadłościowe   
wobec spółki lub został oddalony ich      
wniosek o ogłoszenie upadłości spółki; 

● osób fizycznych, prawnych oraz firm,     
wobec których umorzono postępowanie    
egzekucyjne z uwagi na fakt, że z       
egzekucji nie uzyska się sumy wyższej      
od kosztów egzekucyjnych; 

● dłużników alimentacyjnych - wobec    
których toczy się egzekucja świadczeń     
alimentacyjnych oraz egzekucja   
należności budżetu państwa powstałych z     
tytułu świadczenia wypłacanego w    
przypadku bezskuteczności egzekucji   
alimentów (mają być wpisywani do     
rejestru jeżeli będą zalegać ze spłatą      
przez okres dłuższy niż 3 miesiące). 

 

źródło: gov.pl, prawo.pl 
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