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Księgowe i doradcy podatkowi podnoszą, że
szkoły, przedszkola i żłobki mają być
zamknięte do 25 marca br. a to zbiega się z
terminem składania deklaracji VAT. Sześć dni
później podmioty prowadzące księgi
rachunkowe, powinny sporządzić swoje
sprawozdania finansowe. Apelują więc o
odroczenie obowiązków podatkowych lub
odstąpienie od wymierzania kar.
Podziel się artykułem:
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Apel ma związek z pojawieniem się w Polsce koronawirusa i działaniami przeciwdziałającymi jego rozprzestrzenianiu. - Nie
wszystkie czynności z tym związane można zrobić zdalnie - tłumaczą księgowi. Apelują o przesunięcie terminów

związanych z obowiązkami podatkowymi do 30 dni od momentu ponownego otwarcia szkół, przedszkoli i żłobków, oraz o
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90 dni na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.
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NAJNOWSZE AKTY PRAWNE
Dziennik Ustaw z 2020 r.
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Sprawdź 

Monitor Polski z 2020 r.
pozycja: 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255,
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Cel - wywiązanie się z obowiązków
Jak podkreślił szef Stowarzyszenia Księgowych Jerzy Koniecki „zgoda premiera pozwoli księgowym wywiązać się z
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powierzonych zadań, a przedsiębiorcom - uniknąć potencjalnych kar za niedotrzymanie obowiązków”.

Sprawdź darmowy dostęp do pełnej

Według Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) ograniczenia i profilaktyka związane z pojawieniem się w

Polsce koronawirusa spowodować mogą znaczne trudności w realizacji części nałożonych przez państwo obowiązków.
W szczególności małych i średnich przedsiębiorców - wskazała Rada.

Czytaj: Wirus zrzuca sprawy z wokandy - jest rekomendacja dla sądów>>
Zaapelowała do premiera o wydłużenie terminów przewidzianych w prawie podatkowym bądź odstąpienie od

wymierzania kar za ich niedochowanie. - Jako samorząd zawodowy doradców podatkowych apelujemy o podjęcie

działań legislacyjnych polegających na uchwaleniu w trybie pilnym ustawy (tzw. specustawa) oraz wydaniu innych aktów
wykonawczych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez klientów doradców podatkowych ich obowiązków
podatkowych w związku z okolicznościami, na które nie mają wpływu – czytamy w liście KRDP.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać
te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu. Dostęp do treści dokumentów w programie LEX jest zależny
od posiadanych licencji.
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