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WSZYSTK I E  ZM IANY  W TERM INACH



Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy
stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia
2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.



Termin zapłaty podatku od budynków
 

Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty
podatku.



Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu
gminy

 
Termin płatności rocznej za 2020 r. z tytułu

użytkowania wieczystego gruntów gminy został
przesunięty do końca czerwca 2020 r. Możesz też

wnioskować o późniejszą płatność.



Informacja o cenach transferowych
 

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin
złożenia informacji o cenach transferowych



Brak informowania o schematach podatkowych MDRD
do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii nie ma obowiązku przekazywania informacji i

zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także
realizacji innych obowiązków przez podmioty

zobowiązane.



Zniesiona opłata prolongacyjna
 

Nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjnej w
przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub

rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód
budżetu państwa.



Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone AKC-RU
 

Do 31 sierpnia 2020 r. można stosować
dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym

w zakresie paliw opałowych.



Nowy plik JPK_VAT (deklaracja +
ewidencja) wszyscy podatnicy

 
 

 Nowy plik JPK_VAT od 1 lipca
2020 r.



PIT DO 31 MAJA - nie przesunięte, ale bez czynnego
żalu



90 dni (gdy rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu odpowiednio do końca
czerwca 2020 i do końca września 2020),

60 dni - w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF  ( rok obrotowy jest równy
rokowi kalendarzowemu odpowiednio do końca maja 2020 i do końca sierpnia 2020).

Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe: zatwierdzanie i sporządzanie o:

 
UWAGA: Sprawozdania dotyczące roku obrotowego kończącego się po 29 września 2019,

jednak nie później niż 30.04.2020, o ile termin wykonania ww. obowiązków nie upłynął
przed 31.03. 2020 r.



Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - lipiec
2020



Dziękuję za uwagę, 
Ewelina Dulęba 


