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NAWET 35 000 ZŁ GRZYWNY ZA BRAK TERMINOWEGO ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO DO US 

 

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT podatnicy zobowiązani do sporządzania sprawozdania 

finansowego mają obowiązek jego przekazania do urzędu skarbowego. Podatnicy są zobligowani do 

złożenia sprawozdania do urzędu w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.  

 

Analogiczny obowiązek na gruncie przepisów o CIT mają także podatnicy CIT, przy czym w ich 

wypadku konieczne może być dołączenie do sprawozdania finansowego również opinii i raportu 

biegłego z badania sprawozdania. Termin na złożenie przedmiotowych dokumentów do urzędu 

skarbowego upływa 10. dnia od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 

Kodeks karny skarbowy, zgodnie z którą niedopełnienie obowiązku terminowego przekazania do 

urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego stanowi 

wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny (art. 80b ustawy KKS).  

 

W 2015 r. wysokość grzywny, w zależności m.in. od sytuacji materialnej sprawcy wykroczenia, może 

wynieść od 175 zł do 35 000 zł.  

 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani naszą 

pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem lub naszym 

sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 

zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 

komentarzach. 

Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 

powyższych informacji. 
 
 


