
P O L A N D  U N I T E D  S T A T E S  C A N A D A  M E X I C O  C H I N A

1 kwietnia 2020 r. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ISTOTNE ULGI / UDOGODNIENIA PODATKOWE 

Poniżej przedstawiamy istotne rozwiązania przyjęte w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, które w 
ocenie rządu mają zapewnić wsparcie przedsiębiorców w zakresie dotyczącym kwestii podatkowych. 

Propozycje te w odbiorze wielu przedsiębiorców są w obliczu zaistniałej sytuacji niewystarczające i 
nie spełniają wielu oczekiwań, które były sygnalizowane zarówno przez organizacje pracodawców jak 
i przedsiębiorców. 

A.   ZMIANY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYCH CIT 

 możliwość odliczenia przez podatników podatku CIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19 straty poniesionej przez nich w 2020 r. Strata będzie mogła 
być odliczona od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. (dot. tych podatników, którzy 
osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w stosunku do 2019 roku). Ww. podatnicy będą 
mogli jednorazowo obniżyć odpowiednio dochód bądź przychód o wysokość straty, nie więcej 
jednak niż o kwotę 5 000 000 złotych;  

 możliwość fakultatywnego przesunięcia terminu zapłaty podatku od tzw. przychodów z budynków 
za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (dot. tych podatników, którzy uzyskają 
przychody mniejsze o co najmniej 50 % w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku); 

 podatnicy odpowiadający za tzw. złe długi, nie będą zobowiązani do zwiększania dochodu 
będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych o niezapłacone w 
terminie zobowiązania (dot. tych podatników, którzy uzyskają przychody mniejsze o co najmniej 
50% w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku); 

 termin płatności pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń za    
m-ce marzec i kwiecień 2020 r. zostaje odroczony do 1 czerwca 2020 r. (dot. tych płatników, 
którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19);  

 termin na złożenie informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów, których rok 
podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 
zostaje odroczony do 30 września 2020 r.   

B.   ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 

 obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT zostaje przesunięty z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 
2020 r. dla wszystkich podatników, z zastrzeżeniem, że podatnicy dobrowolnie będą mogli złożyć 
„nowy” JPK VAT już w maju 2020 r.; 

 stosowanie nowej matrycy stawek VAT będzie miało miejsce od 1 lipca 2020 r.; 

 za zgodą klienta możliwe będzie wystawienie paragonów w postaci elektronicznej i przesłanie 
takiego paragonu do klienta w sposób z nim uzgodniony. 
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C. ZMIANY W USTAWIE O PODATKACH i OPŁATACH LOKALNYCH (PODATEK OD 
NIERUCHOMOŚCI) 

 umożliwiono radom gminy: (i) wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od 
nieruchomości grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz  
(ii) przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i 
czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. 

D. INNE ZWOLNIENIA I UDOGODNIENIA PODATKOWE 

 Podatek Od Sprzedaży Detalicznej 

Odroczenie do dnia 1 stycznia 2021 r. wprowadzenie podatku do sprzedaży detalicznej. 

 Czasowe Zniesienie Opłaty Prolongacyjnej 

Wprowadzenie czasowego zniesienia opłaty prolongacyjnej w zakresie dotyczącym należności 
podatkowych oraz należności wobec ZUS. 

 Zawieszenie Postępowań oraz Kontroli 

Organy skarbowe w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawieszą z 
urzędu lub na wniosek postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową oraz kontrolę celno-
skarbową. 

 Raportowanie Schematów Podatkowych (MDR) 

Terminy raportowania schematów podatkowych krajowych przypadające od 31 marca 2020 r. nie 
rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu do 1 lipca 2020 r. 

 Składanie Zawiadomień o Zapłacie na Rachunek Bankowy Spoza Białej Listy 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w 
związku z COVID-19 wydłużeniu ulega termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na 
rachunek niezamieszczony na Białej Liście Podatników VAT do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT: 

Tomasz Bielenik 
Adwokat,  Doradca Podatkowy 
T: +48 22 447 43 00 
E: bielenik@pl.millercanfield.com

Dr  Andrzej Chełchowski 
Radca prawny 
T: +48 22 447 43 00 
E: chelchowski@millercanfield.com

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja została przygotowana dla klientów i współpracowników kancelarii Miller Canfield. Ma ona na celu jedynie 
przedstawienie streszczenia niektórych wydarzeń prawnych z wybranych dziedzin prawa. Z tego powodu informacje zawarte w niniejszej 
publikacji nie powinny stanowić podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji dotyczącej określonego kierunku działania. Informacje te nie mogą też 
być traktowane jako porada prawna ani nie zastępują szczegółowej opinii prawnej w konkretnej sprawie. W każdym przypadku należy skorzystać 
z usług doradców prawnych w celu weryfikacji, czy odpowiednie przepisy prawa mają zastosowanie do określonej sytuacji.
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