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DLA BIZNESU

Mija termin na złożenie informacji
IFT-2R dla spółek korzystających z

usług zagranicznych portali

Przypominamy, że dzisiaj (31 marca) upływa
termin na złożenie informacji IFT-2R.
Informacja IFT-2R dotyczy podatników, którzy
w ciągu roku zapłacili zagranicznemu
kontrahentowi wynagrodzenie związane ze
świadczeniami i usługami niematerialnymi, w
tym reklamowymi. W większości przypadków
chodzi o usługi reklamowe, wykupione od
takich platform jak Google Adwords, Linkedin
czy Facebook. Termin 31 marca dotyczy osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, które swój rok podatkowy zakończyły
31 grudnia 2020 roku.

UWAGA! Od tego roku przedsiębiorcy są
zobligowani do złożenia Informacji IFT-2R do
Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Wydłużenie terminu nie obejmuje
sprawozdań skonsolidowanych

W Dzienniku Ustaw są już opublikowane
rozporządzenia, które wydłużają terminy na
rozliczenie rocznego CIT i sporządzenie
sprawozdań finansowych. Okazuje się jednak,
nie obejmie wszystkich podmiotów.

Rozporządzenie wydłuża termin do złożenia
zeznania i wpłaty należnego podatku do końca
czerwca 2021 r. Jak wskazuje MF, nowy termin

znajdzie zastosowanie do podatników, których
rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1
grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r. Będą
oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania
i zapłaty podatku. Również wszyscy podatnicy
ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych,
których pierwszy rok opodatkowania ryczałtem
rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia
2021 r. do dnia 1 marca 2021 r. objęci zostaną tą
regulacją. Zasady te wynikają z 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 (Dz.U. poz. 571).

Jak się jednak okazuje, że przedłużenie terminu
nie dotyczy wszystkich rodzajów sprawozdań,
jest zatem węższy niż rok temu. Z treści
Rozporządzenia czytamy że:

● Dla wszystkich jednostek objętych ustawą o
rachunkowości, za wyjątkiem jednostek
sektora finansów publicznych oraz jednostek
będących pod nadzorem KNF terminy na
zamknięcie ksiąg rachunkowych,
sporządzenie jednostkowego sprawozdania
finansowego oraz zatwierdzenie tego
sprawozdania wydłużone są o 3 miesiące,
czyli sprawozdanie należy sporządzić do
końca czerwca, a zatwierdzić do końca
września 2021 r.

Jednocześnie wydłużono o 90 dni terminy na
sporządzenie obrotówki księgi głównej oraz
przeprowadzenia inwentaryzacji rocznych.
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● Dla jednostek sektora finansów publicznych
posiadających osobowość prawną powyższe
terminy wydłużono o 1 miesiąc.

● Podatnicy w rozumieniu ustawy o podatku
od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi
rachunkowe i sporządzający sprawozdanie
finansowe, muszą przekazać je szefowi KAS
do 31 lipca 2021.

Jak można zauważyć powyższe zmiany nie
dotyczą m.in. sprawozdań skonsolidowanych
grup kapitałowych, co zdaniem ekspertów
powinno zostać uszczegółowione. Łatwo
wyobrazić sobie sytuację w której spółki
należące do grupy kapitałowej mają przesunięte
terminy na sporządzenie sprawozdań
jednostkowych, co w dużym stopniu może
utrudnić sporządzenie w terminie sprawozdania
skonsolidowanego. Miejmy nadzieję, że
rządzący naprawią ten błąd i również ten termin
ulegnie przesunięciu. W innym wypadku spółki
będące członkami większych grup kapitałowych
siłą rzeczy będą musiały przystąpić do
sporządzania wcześniej aby wyrobić się ze
wszystkimi terminami.

Na początku kwietnia ruszyć ma nowe
wsparcie dla niektórych branż

Według wtorkowych zapowiedzi Premiera
przedsiębiorcy poszkodowani przez trzecią falę
pandemii będą mogli starać się o zwolnienie ze
składek ZUS, postojowe i mikropożyczki.
Pomoc, tak jak dotychczas ma być uzależniona
od kodów PKD.

Przypominamy że aktualnie rząd doliczył się
tylko 54 poszkodowanych branż (listę znajdą
Państwo na stronie PFR) to dla nich w kwietniu
będzie zaprezentowana nowa tarcza dla
mikrofim, która obejmie ochronę miejsc pracy,
postojowe, zwolnienie ze składek ZUS oraz
jednorazowe, bezzwrotne dotacje.

Zapowiedziano również kontynuację tarczy dla
firm średnich i dużych. Niestety nie zdradzono
jeszcze szczegółów. Wciąż nie wiadomo więc, za
które miesiące będzie zwolnienie z ZUS, oraz
dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

Przypominamy także, że PFR, zapowiedział, że
firmy, które skorzystały z Tarczy 1.0 zyskają
pełne umorzenie subwencji, jeśli działają w 54
kodach PKD uprawniających do Tarczy 2.0.
Pomoc wyniesie 7 mld zł i obejmie ok. 50 tys.
firm. Wnioski o umorzenie mają być składane
automatycznie przez bankowość elektroniczną.
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