
Do 31 stycznia masz czas na
złożenie sprawozdania 

o terminach zapłaty 
w transakcjach handlowych!

#zatorypłatnicze



Kto składa sprawozdanie?
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podatkowe grupy kapitałowe (bez
względu na to jak wysokie osiągnęły
przychody);

inni podatnicy CIT, których wartość
przychodu w roku podatkowym
zakończonym w 2020 r. przekroczyła
50 mln EUR (a więc 230 mln 740 tys. PLN).

Kto składa sprawozdanie?
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Kto składa sprawozdanie?
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- kierownik jednostki zgodnie z zasadami
reprezentacji (czyli członkowie zarządu
lub członkowie innego organu
zarządzającego, w spółce
komandytowo-akcyjnej –
komplementariusz prowadzący sprawy
spółki),

-w przypadku grupy kapitałowej
kierownik każdej ze spółek wchodzących
w jej skład. 

Sprawozdanie może również złożyć
pełnomocnik.
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UWAGA! 
 

Składa się 1 sprawozdanie.

Jeśli jedna osoba upoważniona do
reprezentowania organu
wieloosobowego złoży sprawozdanie, to
zwolni ona pozostałych członków z tego
obowiązku.

Natomiast jeżeli żaden z członków
organu wieloosobowe nie złoży
sprawozdania - za jego
niezłożenie odpowiedzialność
ponoszą wszyscy członkowie tego
organu.

 



Jakie informacje należy
przygotować, aby złożyć

sprawozdanie?
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firma i NIP przedsiębiorcy;

wartość świadczeń pieniężnych
otrzymanych i spełnionych w
poprzednim roku kalendarzowym;

wartości świadczeń pieniężnych
nieotrzymanych w poprzednim roku
kalendarzowym w terminie
określonym w umowie oraz udziału
procentowego tych świadczeń w
całkowitej wartości świadczeń
pieniężnych należnych podmiotowi w
tym roku;

 
 

Do przygotowania sprawozdania
potrzebne będą takie informacje, jak:

Jakie informacje należy przygotować,
aby złożyć sprawozdanie?
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wartości świadczeń pieniężnych
niespełnionych w poprzednim roku
kalendarzowym w terminie
określonym w umowie oraz udziału
procentowego tych świadczeń w
całkowitej wartości świadczeń
pieniężnych, do których spełnienia
zobowiązany jest ten podmiot w tym
roku.

 

Jakie informacje należy przygotować,
aby złożyć sprawozdanie?



Jak złożyć sprawozdanie?
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  Jak złożyć sprawozdanie?

Tylko elektronicznie - podpisując
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym
za pośrednictwem formularza
dostępnego tu: 

LINK DO FORMULARZA
 
 
 

*przycisk aktywny będzie po pobraniu dokumentu. 
  Link znajdziesz też w komentarzu pod postem.
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https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-branzowe-obowiazki-sprawozdawcze/proc_125-sprawozdanie-o-terminach-zaplaty-w-transakcjach-handlowych


Co gdy nie zdążysz?
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Niezłożenie sprawozdania w terminie
zagrożone jest sankcją grzywny 
do 5 000 zł.

Zwiększa się także ryzyko kontroli np.
zatorów płatniczych przez Prezesa
UOKiK. 

Co gdy nie zdążysz?
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Zapraszamy do kontaktu:
kancelaria@affre.pl

 
 

Masz pytania?
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