
Część z tych mechanizmów wymaga analizy i konieczne jest
możliwie szybkie działanie ze strony każdego przedsiębiorcy w
celu dostosowania się do tych procedur i następstw, które w
przyszłości mogą powstać po stronie przedsiębiorcy
korzystającego z rozwiązań wynikających z Tarczy Antykryzysowej.

Co zostało
wprowadzone?
Jakie są nowe
terminy?  

Podatkowe
postanowienia
zawarte w tarczy
antykryzysowej.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cześć 1

ALERT PRAWNY
KKZ

STAN PRZEPISÓW
NA DZIEŃ 
2 KWIETNIA 2020 R.

WPROWADZONE PRZEPISY USTAWY Z DNIA 31 MARCA 2020 R.
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. SPECUSTAWY),
WPROWADZAJĄ CZĘŚCIOWO AUTOMATYCZNE MECHANIZMY
ODNOSZĄCE SIĘ DO PODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ.

Poniżej przedstawiamy pierwszą część katalogu zmian
(odroczeń i udogodnień) w obszarze danin publicznych
zawartych w Specustawie:
 
           Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT-8 do
dnia 31 maja 2020 r. / przedłużono także termin do złożenia
zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.
 
           Abolicję za brak złożenia zeznania / deklaracji PIT w
terminie, przy jednoczesnym przedłużeniu terminu na
złożenie zeznania do dnia 31 maja 2020 r.
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Specustawa dała więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla
osób prowadzących działalność gospodarczą. Osoby prowadzące działalność zobowiązane są
samodzielnie wypełnić i przesłać zeznanie do urzędu skarbowego. W tym roku okres na
realizację tego obowiązku jest wydłużony do 31 maja 2020 r.
 
Dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła,
zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT (https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/)
znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe. Zgodnie z informacją ze strony
Ministerstwa Finansów - w przypadku braku aktywności zostanie ono zaakceptowane 30
kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe
prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.
 
Gdyby okazało się, że przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie
trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT,
aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu. Do 31 maja
korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego

           Automatyczne przedłużenie terminu na wpłatę przez płatników zaliczek na PIT
należny od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do dnia 1 czerwca 2020 r.  (bez
żadnego wniosku, bez żadnego obostrzenia m.in. w postaci odrębnej aplikacji lub w
postaci konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę). 
 
Z pewnością jest to rozwiązanie wyczekiwane i mające pozytywny wpływ na zarządzanie
płynnością finansową przedsiębiorstw. Wydłużenie tego terminu może złagodzić negatywne
skutki obecnej, trudnej sytuacji przedsiębiorców i przyczyni się do poprawy ich płynności
finansowej w krótkiej perspektywie. W świetle Specustawy brak jest konieczności podejmowania
działania ze strony podatnika, a także ma charakter uniwersalny, przy równoczesnym dostępie
dla wszystkich. 
Przedsiębiorcy nie są zobowiązani do wykazywania negatywnych konsekwencji, jednak
konieczne jest przygotowanie się do weryfikacji tych okoliczności przez organy skarbowe w
przyszłości. Niezbędne będzie bowiem uzasadnienie wszelkich negatywnych konsekwencji
ekonomicznych, które przemawiały za tym, że konieczne było uregulowanie zaliczek na PIT w
terminie późniejszym.
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                Możliwość złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczki. 
 
Instrument dla wszystkich podatników – w obecnej sytuacji najbardziej użyteczny dla podmiotu
niebędącego małym podatnikiem (brak jest zawężeń co do podmiotów, które mogą korzystać z
tej możliwości – jest ona dla wszystkich). Elementy konieczne dla skorzystania z tej preferencji do
złożenie wniosku oraz uprawdopodobnienie niewspółmierności zaliczek do planowanego
dochodu lub zysku za cały rok 2020. Tym samym, w tym przypadku także konieczne może
się okazać przygotowanie oraz złożenie wniosków o ograniczenie poboru zaliczek od dochodu
uzyskiwanego w 2020 r.

             Wprowadzenie czasowej rezygnacji z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na
raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych.
 
Zmiany wprowadzone Specustawą przewidują brak opłaty prolongacyjnej. Zmiana ta dotyczy
podatków wyłącznie będących dochodem Skarbu Państwa. Powyższa rezygnacja nie dotyczy
podatków i opłat lokalnych (obejmuje tylko podatki płatne bezpośrednio do budżetu państwa).
W zakresie opłat lokalnych – wszystko zależy od rady gminy, która podejmuje uchwały o
wysokości i sposobie płatności podatku. Rada gminy może elastycznie dokonywać zwolnień w tej
opłaty na podstawie Specustawy.
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              Wprowadzono możliwość rezygnacji przedsiębiorcy z zaliczek uproszczonych - od
marca do grudnia 2020 r. 
 
Wprowadzono możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek
miesięcznych od bieżących dochodów – ale wyłącznie dla małych podatników. W celu rezygnacji
koniecznym jest poinformowanie przez małego podatnika o korzystaniu z tej preferencji w
deklaracji za 2020, poniesienie negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz dalsze opłacanie zaliczek metodą podstawową. 
W tym tez zakresie konieczne może się okazać sporządzenie analizy wykazującej poniesienie
przez przedsiębiorcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
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               Możliwość retrospektywnego rozliczenia straty
(jako instytucja wyjątkowa) – wprowadzenie możliwości
rozliczenia straty podatkowej z 2020 r. z dochodem z
2019 r. w PIT i CIT (z limitem do 5 mln zł) w przypadku
spadku przychodów podatnika o 50%.
 
Wymaga ona zakończenia całego roku 2020 ze stratą
spowodowaną przez wirusa COVID-19. Stratę będziemy
rozliczać we wcześniejszych deklaracjach poprzez korektę
deklaracji za rok 2019. 
 
Podatnicy będą mogli odliczyć stratę poniesioną w 2020 r.
od dochodu uzyskanego w 2019 r. dokonując korekty
rozliczenia za 2019 r. Powstała w ten sposób nadpłata
podatku będzie podlegała zwrotowi. Warunkiem korzystania
z tego uprawnienia będzie spadek przychodów osiągniętych
w 2020 r. o co najmniej 50% w stosunku do przychodów
uzyskanych w 2019 r. Będzie można wówczas odliczyć od
dochodu z 2019 r. stratę do wysokości 5 mln zł. Należy
jednak pamiętać, że realny zwrot podatku po korekcie
nastąpi dopiero w 2021 r. Wtedy bowiem podatnicy będą
znali wysokość poniesionej straty
z 2020 r.

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?
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Optymalizacja kosztów

Renegocjacja umów

Restrukturyzacja 
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