Szanowni Państwo,

W dniu 15 marca 2018 roku ogłoszono Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w
sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji
podatkowej. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zgodnie z Rozporządzeniem
nastąpiło przedłużenie terminów dotyczących:


sporządzenia dokumentacji podatkowej,



złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,



dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania CIT/TP,

których termin realizacji przypada na lata 2018 i 2019 (czyli dotyczących transakcji realizowanych przez
podatników w latach 2017 i 2018).
Nowy termin realizacji ww. obowiązków przypada na ostatni dzień dziewiątego miesiąca po
zakończeniu roku podatkowego tj.:


30 września 2018 dla obowiązków za rok podatkowy 2017,



30 września 2019 dla obowiązków za rok podatkowy 2018.

Liczymy, że powyższe informacje okażą się dla Państwa przydatne.

Zespół Mac Auditor

Zespół Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

* * *
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Nota prawna
Niniejszy materiał został sporządzony w marcu 2018 roku przez Mac Auditor Sp. z o.o. oraz Kancelarię Sadkowski
i Wspólnicy Sp. k. Od dnia sporządzenia mogły mieć miejsce istotne zmiany dotyczące powyższych informacji.
Przedstawione informacje mają charakter ogólny i uproszczony. Materiał ma wyłącznie charakter informacyjny,
w szczególności nie powinien być jedyną podstawą podejmowania decyzji podatkowych. Mac Auditor Sp. z o.o.
oraz Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych
w materiale informacji w jakimkolwiek celu. Niniejszy materiał jest chroniony prawem autorskim i
rozpowszechnianie go wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mac Auditor Sp. z o.o. lub Kancelarii Sadkowski i
Wspólnicy Sp. k.

Mac Auditor Sp. z o.o. działa na rynku od 1994 roku i specjalizuje się w outsourcingu usług księgowych oraz
kadrowo-płacowych. Mac Auditor jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych wpisanym
na listę prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 244 oraz wpisanym do rejestru
prowadzonego przez amerykańską organizację nadzoru PCAOB pod numerem 1920.
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k. to kancelaria prawna z piętnastoletnim doświadczeniem zapewniająca
kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych. Zespół Kancelarii tworzą
specjalizujący się w wielu gałęziach prawa radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi . Celem Kancelarii jest
dostarczenie Klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść
sukces.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach – skontaktuj się z nami
Mac Auditor Sp. z o.o., 02-691 Warszawa, ul. Obrzeżna 5, VIII piętro, tel. +48 22 649 27 65,
email: macauditor@macauditor.pl, www.macauditor.pl
Sadkowski i Wspólnicy Sp. k., 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A, tel. tel. +48 22 692 74 31, email:
kancelaria@siw.pl, www.sadkowskiiwspolnicy.pl

Link do niniejszej informacji na stronie www.
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