
Kończy się termin na złożenie 

sprawozdania o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych
31 stycznia 2021 r. mija termin, do którego należy złożyć sprawozdanie

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok.

W 2021 r. sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych muszą złożyć:

Jakie podmioty są zobowiązane do złożenia sprawozdania?

ALERT PRAWNY
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Kto podaje informacje do sprawozdania?

Informacje o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przekazują kierownicy podmiotów zobowiązanych

do złożenia sprawozdania.

▪ Kierownik podmiotu to członek zarządu lub innego organu zarządzającego tego podmiotu, a jeżeli organ jest

wieloosobowy, to są to członkowie tego organu.

▪ W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej za kierownika uznaje się komplementariusza prowadzącego sprawy

spółki. Za kierownika podmiotu uznaje się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego

w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

▪ W przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących

w jej skład.

podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość 

osiągniętych przychodów;

podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, inni niż 

podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu 

uzyskana w roku podatkowym, który zakończył się w roku 

kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych 

danych podatników do publicznej wiadomości, przekroczyła 

równowartość 50 mln euro*. 

*Wartość 50 mln euro jest przeliczana na złote według średniego kursu euro ogłaszanego

przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego

poprzedzającego rok, w którym składane jest sprawozdanie.
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Sprawozdanie składa się wyłącznie 

elektronicznie za pomocą elektronicznego 

kreatora sprawozdania dostępnego w 

serwisie Biznes.gov.pl.

ALERT PRAWNY

Jak złożyć sprawozdanie?

▪ Do złożenia wniosku potrzebny jest Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

▪ Jeśli sprawozdanie składa pełnomocnik, to przy wypełnianiu elektronicznego kreatora sprawozdania należy dołączyć

kopię pełnomocnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

▪ Usługa jest bezpłatna.

▪ Przesłanie sprawozdania kończy załatwianie sprawy.
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Dodatkowe informacje

W celu złożenia sprawozdania należy wcisnąć przycisk 

„Załatw sprawę” dostępny pod adresem 

https://www.biznes.gov.pl/pl/e-uslugi/00_0125_00. 

Po uruchomieniu elektronicznego kreatora sprawozdania 

system poprosi o wybranie jednej z dostępnych opcji 

oraz o wpisanie wymaganych danych.

System wygeneruje sprawozdanie w formacie XML.

Po wygenerowaniu przez system pliku ze sprawozdaniem 

należy je podpisać korzystając z Profilu Zaufanego lub 

podpisu kwalifikowanego. 

Następnie należy wcisnąć przycisk "Wyślij". 

Ważne! Dokument sprawozdania należy podpisać i wysłać 

w ciągu 12 godzin.

Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie, za które podatnik może zostać ukarany karą grzywny. Tej

samej karze podlega ten, kto utrudnia lub udaremnia wywiązanie się z tego obowiązku.

Jakie są konsekwencje niezłożenia sprawozdania w terminie? 

Szczegółowe informacje dostępne są na Biznes.gov.pl [LINK].

Piotr Bieniek
radca prawny, wspólnik 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

608 699 492

p.bieniek@ostrowski-legal.net

Skontaktuj się 

Anna Wąsiewska
aplikant radcowski

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy

578 523 555

a.wasiewska@ostrowski-legal.net
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