
Co zostało
wprowadzone?
Jakie są nowe
terminy?  

Podatkowe
postanowienia
zawarte w tarczy
antykryzysowej:
ulgi podatkowe,
odroczenia
płatności, zmiany w
terminach. 
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STAN PRZEPISÓW
NA DZIEŃ 
2 KWIETNIA 2020 R.

W DNIU 1 KWIETNIA 2020 ROKU WESZŁY W ŻYCIE PRZEPISY
USTAWY O ZMIANIE USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH
CHORÓB ZAKAŹNYCH ORAZ WYWOŁANYCH NIMI SYTUACJI
KRYZYSOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – TZW.
TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ („SPECUSTAWA”). SPORA
CZĘŚĆ POSTANOWIEŃ DOTYCZY MECHANIZMÓW
ODNOSZĄCYCH SIĘ DO ROZWIĄZAŃ PODATKOWYCH –
ZARÓWNO CO DO ULG, ODROCZEŃ PŁATNOŚCI, A W
SZCZEGÓLNOŚCI ZMIAN W ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYCH
TERMINÓW PODATKOWYCH.

Poniżej przedstawiamy drugą część katalogu zmian
(odroczeń i udogodnień) w obszarze danin publicznych
zawartych w Specustawie:
                 
          Ulga podatkowa związana z przekazaniem darowizny
pieniężnej albo rzeczowej dla określonych podmiotów.
Odliczeniu podlegają darowizny przekazane między 1 stycznia
2020 r. a 30 września 2020 r. Ulga obejmuje darowizny
przekazane celem przeciwdziałania COVID-19. Przepisy nie
limitują odliczenia w ramach ulgi. 
Wprowadzono odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn
(pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych
na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia
koronawirusem. 
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podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w
ustawie o COVID-19 (wykaz ogłaszany przez wojewodę i przez Ministra Zdrowia);
Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele
wykonywania jej działalności statutowej.

do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny;
w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota
odpowiadająca wartości darowizny. 

Dotyczy darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie
COVID-19:
1.

2.
3.

 
W przypadku darowizny przekazanej:
1.

2.
3.

Tym samym, darowizny mogą być odliczone nawet w wysokości 200%, w zależności od
okresu darowizny.

Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_V7M z deklaracją dla dużych
przedsiębiorców. Nie zmienił się termin na obowiązek składania JPK_V7M dla małych i
średnich przedsiębiorstw;
Odroczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego do 30 czerwca 2020 r.;
Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za
miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r.;
Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. ulgi na złe długi
w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy
obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy – pozwala ona na obniżenie podstawy
opodatkowania o wartość VAT należnego od faktycznie nieotrzymanego wynagrodzenia;
Wprowadzenie możliwości wnioskowania o przekazanie środków zgromadzonych na
rachunku VAT;
Doszło także do wyłączenia regulacji CIT dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym;
Wydłużono termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza
białej listy z 3 dni do 14 dni od dnia zlecenia przelewu w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19;

           Dalsze rozwiązania i udogodnienia wprowadzone Specustawą:
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             W dalszym ciągu (w trybie przepisów Ordynacji Podatkowej) istnieje możliwość
złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatku albo wniosku o
umorzenie płatności (m.in. w zakresie zaliczki na podatek dochodowy lub płatności
podatku VAT). 
 
Dla danego przedsiębiorcy, konieczne może się okazać skorzystanie z wniosku, który aktualnie
jest przewidziany zgodnie z art. 67 a Ordynacji podatkowej. W tym zakresie istotne jest działanie
i wymaga złożenia wniosku przez podatnika. Złożenie wniosku w przypadku braku możliwości
zapłaty należności jest skuteczną formą ochrony spółki oraz zarządu przed odpowiedzialnością
karnoskarbową z tytułu nieuiszczenia należności w terminie.
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W przypadku schematów podatkowych (MDR) terminy, o których mowa w dziale IIIA
Ordynacji Podatkowej, nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu od dnia 31
marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – dochodzi więc do zawieszenia raportowania
krajowych schematów podatkowych do czasu zakończenia epidemii, nie później niż do
dnia 30 czerwca 2020 r.;
Dodatkowo, do dnia 30 września 2020 r. wydłużono termin do złożenia informacji o
cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok
obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia
2019 r.;
Wprowadzono także możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek (nie dotyczy
czynności sprawdzających) m.in. w zakresie postępowania lub kontroli prowadzonej na
podstawie ordynacji podatkowej;
Wprowadzono możliwość dokonywania przez podatników odpisów amortyzacyjnych od
środków trwałych nabytych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19;
Wprowadzono postanowienia dotyczące nowej matrycy stawek VAT, tj. doszło do
przesunięcia wejścia w życie na dzień 1 lipca 2020 r.;
Minister Finansów, w oparciu o rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r., przedłużył
termin składania ORD-U i IFT-2R. Termin do złożenia ORD-U został wydłużony do piątego
miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane. Termin
przesyłania IFT-2R został przedłużony do końca piątego miesiąca roku następującego po
roku podatkowym, w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy CIT.



odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie
zapłaty podatku na raty, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od
nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 
umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych,
odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Wniosek musi zawierać dwie bardzo ważne okoliczności 1)
wykazanie ważnego interesu podatnika 2) zbadanie czy ulga
stanowi pomoc publiczną. 
 
Co istotne - jeśli wniosek o: 
1.

2.

3.

 
- został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, zaś
w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego
obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, to
wówczas w przypadku przyznania ww. ulg płatniczych, jeśli
dotyczą one podatków stanowiących dochód budżetu
państwa, nie stosuje się opłaty prolongacyjnej (tak: pkt 4
powyżej).

udzielamy wsparcia w
analizie nadchodzących
terminów płatności,
analizie prowadzonej
przez Państwa
działalności, 

wspomagamy przy
aplikowaniu o
instrumenty, które
takich działań
wymagają

współdziałamy w
merytorycznym
przygotowaniu
uzasadnienia
wniosków, które
następnie
przedsiębiorcy mogą
składać do organów
administracji
podatkowej oraz do
ZUS

tworzymy analizy na
potrzeby uzasadnienia
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z
powodu COVID-19

W jaki sposób Kancelaria
może Państwa wspomóc
w powyższym zakresie? 
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W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?



Kopeć Zaborowski Adwokaci 
i Radcowie Prawni sp. p.
ul. Hoża 59a lok. 1B
00-681 Warszawa
     +48 22 501 56 10
fax.: +48 22 501 56 29
      sekretariat@kkz.com.pl

R. pr. Marta Kopeć

Szef Działu Obsługi Spółek 
i Transakcji

j.czekaj@kkz.com.pl

Adwokat Joana Czekaj

Partner Zarządzający 

Prawo Pracy

Dokumentacja na
posiedzenia on - line

+48 604 961 471

m.kopec@kkz.com.pl

+48 731 500 123

Optymalizacja kosztów

Renegocjacja umów

Restrukturyzacja 
 przedsiębiorstw


