
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 31 marca 2020 r. 

Poz. 563 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA FINANSÓW
1)

 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych 

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.
2)

) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedłuża się termin do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobo-

wości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który 

są sporządzane. 

2. Przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 

dnia 31 maja 2020 r. 

§ 2. 1. Przedłuża się termin do przesłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.
3)

), do końca piątego miesiąca 

roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy. 

2. Przedłużenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobo-

wości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 

31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: T. Kościński  

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 

1655, 1667, 1751, 1818, 1978, 2020 i 2200 oraz z 2020 r. poz. 285. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1018, 1309, 1358, 1495, 1571, 1572, 

1649, 1655, 1751, 1798, 1978, 2020, 2200, 2217 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 183 i 288. 
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