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Szanowni Pan stwo, 
 

tematyka marcowego Biuletynu jest oczywista— podatnicy czekają z niecierpliwością 

na przepisy tzw. tarczy antykryzysowej w zakresie m.in. płatności podatków i składek 

oraz przesunięcia terminów sprawozdawczych.  

Sejm przyjął już nowe przepisy, uchwalając dnia 28 marca 2020 r. ustawę 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. Obecnie nad zmianami pracuje Senat.  

Minister Finansów publikuje też sukcesywnie rozporządzenia przesuwające niektóre  

obowiązki w zakresie podatków i raportowania.  

Omawiamy więc: 

• zmiany w PIT/CIT, 

• zmiany w zakresie postępowań, 

• zmiany w VAT, 

• regulacje przesuwające i zawieszające terminy.  

 

Życzę miłej lektury oraz dużo zdrowia i spokoju w trudnych czasach! 

 

Joanna Rudzka  

Doradca Podatkowy nr 10812 

 

 

 



Na mocy nowej ustawy, w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w 

związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o 

którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji Podatkowej prze-

dłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. Przypomnij-

my,  że zawiadomienie to pozawala na zaliczenie do kosztów 

uzyskania przychodów wydatków nawet gdy przelano należ-

ność na inne konto niż widniejące w wykazie podatników 

(tzw. biała lista).  

Ustawa wprowadza szczególne rozwiązania w zakresie rozli-

czania strat podatkowych przez podatników PIT, którzy w 

związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej ponieśli 

stratę w 2020 r. Będą oni mogli o wysokość tej straty, nie 

więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł, obniżyć dochód uzyska-

ny z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 roku, 

składając w tym celu korektę zeznania za ten rok. Z tego 

sposobu rozliczenia straty będą mogli skorzystać podatnicy, 

którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospo-

darczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych 

z tej działalności w 2019 r. Nieodliczoną kwotę straty podat-

nicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach. 

Analogiczne rozwiązania skierowano do podatników CIT.  

Podwyższeniu ulegają zwolnienia przedmiotowe w PIT m.in. 

zapomóg i świadczeń z ZFŚS.  

Zmiany przewidują odliczenie darowizn przez podatników 

CIT i PIT, w tym podatników prowadzących działalność go-

spodarczą przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie CO-

VID-19. Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub 

rzeczowe) przekazane podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą polegającą na świadczeniu opieki zdrowotnej, w 

tym transportu sanitarnego, a także przekazane Agencji 

Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sani-

tarno-Przeciwepidemicznych.  

Przepisy „tarczy” wprowadzają prolongatę terminu przeka-

zania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko rozumia-

nej pracy (przychodów ze stosunku służbowego, stosunku 

pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy 

oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego) 

pobranych w marcu i kwietniu. Zatem zapłata zaliczki, za-

miast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła 

być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.  

Przepis stosuje się odpowiednio do płatników dokonujących 

świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz 

z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. 

Proponuje się również przesunięcie terminu do zapłaty po-

datku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 

2020 r. do 20 lipca 2020 roku. Z rozwiązania tego będą mogli 

korzystać podatnicy, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte 

przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu 

poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 

50%. 

Wprowadza się także zwolnienie z obowiązku stosowania 

przepisów dotyczących tzw. złych długów podatników, któ-

rzy obowiązani są do zwiększania dochodu będącego pod-

stawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcz-

nych (kwartalnych) z pozarolniczej działalności gospodarczej 

o niezapłacone w terminie zobowiązania. Analogiczny prze-

pis wprowadzany jest dla podatników CIT. Również tu wpro-

wadzono warunek zmniejszenia przychodów o 50%.  

Przepisy zawierają ponadto możliwość rezygnacji z uprosz-

czonych zaliczek, jednorazowe odpisy amortyzacyjne od 

środków trwałych nabytych w celu produkcji związanej z 

przeciwdziałaniem epidemii oraz możliwość stosowania w 

trakcie roku podatkowego 5 % stawki do dochodów z IP 

wykorzystywanych w tym samym celu.   
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Podatkowe recepty na kryzys—podatki dochodowe  



Podatkowe re-
cepty na kry-
zys: VAT  

Ustawa przewiduje odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT 

(deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszyst-

kich podatników (a nie jak przewidywano jedynie dla m.in. mikroprzedsiębiorców czy 

podmiotów publicznych). 

Ustawa przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT o 3 miesią-

ce tj. do 1 lipca. W związku z tym, że nowa matryca stawek podatku VAT miała być 

stosowana od 1 kwietnia 2020 r., gdy najpewniej trwać jeszcze będzie okres zagroże-

nia epidemicznego w kraju, konieczność dostosowania się do obowiązków i wymagań 

związanych z nowymi zasadami może powodować realne problemy dla ogromnej 

liczby podatników.  Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy 

ustawy o VAT i przepisów wykonawczych do tej ustawy. Odpowiedniemu przesunię-

ciu w czasie będą podlegały również zasady związane z wydawaniem i stosowaniem 

(moc wiążąca i ochrona dla podatników) wiążących informacji stawkowych (WIS).  

Umożliwiono wystawianie i wydanie nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każ-

dej sprzedaży, za zgodą nabywcy,  też w postaci elektronicznej ( należy przesyłać ten 

dokument w sposób z nim uzgodniony ). 

Na bazie rozporządzenia zaś, przedsiębiorcy, którzy przekażą kupione lub wyproduko-

wane przez siebie towary przyczyniające się do ratowania ludzkiego życia, mogą za-

stosować stawkę 0%. Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r. 

(wstecz). Przekazywane towary (np. maski, kombinezony, ochraniacze) muszą być 

przeznaczone na cele związane ze zwalczaniem, zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

zakażeń wirusem SARS CoV-2, profilaktyką i zwalczaniem jego skutków.  
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Podatkowe re-
cepty na kry-
zys: podatek 
od nierucho-
mos ci i opłata 
za uz ytkowa-
nie wiecz. 

Podatek od nieruchomości 

Na mocy art. 15p ustawy rada gminy będzie mogła wprowadzić, w drodze uchwały, za 

część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i bu-

dowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z pono-

szeniem negatywnych konsekwencji eknomicznych z powodu COVID-19. 

Rada będzie też mogła przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsię-

biorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności 

rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłu-

żej niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to doty-

czyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób praw-

nych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r. 

 

Opłata za użytkowanie wieczyste 

Ustawa przewiduje, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mo-

wa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284) za rok 2020 wnosić się będzie w terminie do dnia 30 

czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Mini-

strów. 
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Dalsze zmiany  

Terminy, sprawozdania i postępowania  

W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epi-

demii wstrzymaniu i zawieszeniu ulegną terminy przewi-

dziane przepisami prawa cywilnego i administracyjnego, od 

których zależy udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub 

organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności 

kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony, ter-

miny do zasiedzenia, przedawnienia, przemilczenia, terminy 

zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne 

skutki dla strony, terminy do dokonania przez podmioty lub 

jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organiza-

cji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS albo innego 

rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia.  

Niestety, przedłużeniu do 6 ulegnie 3 miesięczny termin na 

wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa po-

datkowego. Minister będzie upoważniony  dodatkowo prze-

dłużać  ten termin o maksymalnie 3 miesiące. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 

2020 r. przedłużono do dnia 31 maja 2020 r. termin do zło-

żenia zeznania CIT oraz wpłaty tego podatku. Dla podmio-

tów korzystających ze zwolnienia oraz uzyskujących co naj- 

 

mniej 80% przychodów z działalności pożytku publicznego, 

termin ten przedłużono do 31 lipca.  

Nie będzie też sankcjonowanie spóźnienie się z PIT za 2019r. 

nie dalej jednak niż do 31 maja.  

Do 30 września  przedłużono obowiązki w zakresie raporto-

wania schematów podatkowych (MDR). Identycznie prze-

dłużeniu ulegnie termin do złożenia informacji o cenach 

transferowych . 

Opublikowano ponadto projekt rozporządzenia Ministra 

Finansów z 27 marca 2020r. w sprawie określenia innych 

terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji 

oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 

i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 

sprawozdań lub informacji. Terminy przedłużone mają być 

m.in.: do 31 lipca 2020 r. (PIT), o 90 i 60 dni (w zakresie spo-

rządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej), o 

30 i 60 dni (ustawa o finansach publicznych), o 21 dni – w 

przypadku sprawozdań kwartalnych Rb-50 za I kwartał 2020 

r., o 21 dni – w przypadku sprawozdań kwartalnych za I 

kwartał 2020 r. oraz sprawozdań miesięcznych za miesiąc 

marzec 2020 r., z wyłączeniem sprawozdań Rb-27ZZ; o 15 

dni – w przypadku sprawozdań miesięcznych za 04. 2020 r. 
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ZUS-owskie recepty na kryzys 

W ustawie przewidziano zwolnienia dla przedsiębiorców z 

płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i 

na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez 

okres 3 miesięcy. Regulacja przewiduje jednak szereg wa-

runków.  

Zwolnienie będzie dotyczyć płatników, którzy 

na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpie-

czeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczo-

nych ( do tej regulacji zmiany wniósł Senat 

obejmując zwolnieniem również małe i śred-

nie przedsiębiorstwa ). Działalność musi być 

prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Zwolnie-

nie zaś nastąpi jedynie na wniosek. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i 

opłacających składki wyłącznie za siebie, zwolnienie z tytułu 

składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej 

działalności nie był wyższy od 300% prognozowanego prze-

ciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce naro-

dowej w 2020 r. Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 

miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie 

będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r. 

Zwolnienie ze składek będzie odbywać się w trybie umorze-

nia. Okres ten będzie jednak uwzględnio-

ny w prawie do renty z tytułu niezdolno-

ści do pracy, renty rodzinnej oraz w wy-

sokości przyszłej emerytury, gdyż składki 

zostaną zewidencjonowane na kontach 

ubezpieczonych. 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opła-

cania należności z tytułu składek, płatnik składek powinien 

złożyć do nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Warun-

kiem zwolnienia będzie przesłanie deklaracji rozliczenio-

wych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za 

marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 

czerwca 2020 r. Ewentualna odmowa nastąpi decyzją.   



 
Artykuł  w Czasopiśmie Samorządu Tery-

torialnego Wspólnota pt. Uwaga na dota-

cje - również te bez wpłat mieszkańców - 

np. programy usuwania azbestu 

Obserwujemy obecnie zaostrzenie stano-

wiska organów podatkowych w odniesie-

niu do opodatkowania VATem dotacji. Jest 

to szczególnie widoczne w przypadku tzw. 

projektów parasolowych, obejmujących 

np. instalacje OZE czy wymianę pieców. 

Istotą projektów parasolowych jest to, że 

jst pełni w nich rolę „parasola”: wybiera 

wykonawcę prac, rozlicza dofinansowanie, 

pobiera wpłaty od mieszkańców itd. Do 

niedawna jednak, dla uznania danej dota-

cji za opodatkowaną organy podatkowe, 

jak również sądy administracyjne, poszuki-

wały jej związku z ceną (zgodnie z art. 29a 

ustawy o VAT). Fiskus argumentował, iż 

VAT od dotacji trzeba zapłacić ponieważ 

np. mieszkaniec płaci za wymianę pieca 

jedynie % jego realnej wartości.  

Jednak, najnowsze interpretacje KIS naka-

zują opodatkowanie całej kwoty dofinan-

sowania również gdy mieszkaniec nic nie 

płaci, cena zatem nie istnieje. Przykładem 

jest interpretacja z 4 grudnia 2019r. Zda-

niem organu, dotacja przyznana Gminie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na 

realizację zadania odbioru i unieszkodli-

wiania odpadów zawierających azbest, 

podlega opodatkowaniu VAT nawet gdy w 

programie mieszkańcy nie będą ponosili 

odpłatności ani na rzecz Gminy, ani na 

rzecz wykonawcy. W zakresie, w jakim 

dofinansowanie stanowi pokrycie ceny 

usług świadczonych na rzecz mieszkańców 

Gminy, podlega ono opodatkowaniu, 

zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, stano-

wiąc podstawę opodatkowania z tytułu 

wykonania przez Gminę usług – twierdzi 

organ.  
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Kancelaria w 

mediach  

Przekazujemy naszą wiedzę i mówimy o konkretnych doświadczeniach.  

Artykuł Joanny Rudzkiej w Miesięczniku 

Finanse Publiczne pt. Ministerstwo wyja-

śnia wątpliwości w wykazie podatników 

(„biała lista”): rachunki wirtualne, depo-

zytowe, zagraniczne, komornicze, potrą-

cenia oraz moment sprawdzenia 

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia 

dotyczące zasad korzystania z danych za-

wartych w utworzonym z dniem 1 września 

2019 r. Wykazie podatników VAT. Omawia-

ne są tam te wątpliwości, na które nie 

odpowiadają niestety wprost przepisy a 

więc konsekwencje w VAT, PIT i CIT przele-

wów na: rachunki wirtualne, depozytowe, 

zagraniczne komornicze; tematyka potrą-

ceń, płatności w ratach i transzach. Mini-

sterstwo wskazuje też na daty, w których 

konieczne jest sprawdzenie rachunku kon-

trahenta tak aby nie narażać się na sank-

cje. Objaśnienia wskazują ponadto w nie-

których przypadkach obowiązek zgłoszenia 

przelewu do urzędu skarbowego.  (…) 

 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Infor pt. Które 

wydatki związane z udziałem w targach 

branżowych są kosztem 

Do kosztów uzyskania przychodów mogą 

zostać zaliczone wydatki związane z udzia-

łem w targach branżowych, o ile nie mają 

charakteru reprezentacji. A zatem wydatki 

na m.in. przygotowanie i wyposażenie 

stoiska targowego, zorganizowanie nocle-

gów, transportu oraz zapewnienie wyży-

wienia dla pracowników i gości, wydatki 

związane z obsługą i przebiegiem targów, 

zakup artykułów spożywczych i napojów 

bezalkoholowych.(…) 

Artykuł Joanny Rudzkiej w Infor pt. Mo-

ment zaliczenia do kosztów wydatków 

ponoszonych na zaniechaną inwestycją 

Naczelny Sąd Administracyjny wypowie-

dział się o momencie zaliczenia do kosztów 

uzyskania przychodów wydatków ponoszo-

nych w związku z zaniechaną inwestycją 

mieszkaniową. 

 



 

Jesteśmy efektywną Kancelarią 

Doradztwa Podatkowego. Posia-

damy wieloletnie doświadczenie 

w obsłudze podatkowo – praw-

nej dużych i średnich polskich 

firm oraz międzynarodowych 

korporacji. Świadczymy usługi o 

jakości merytorycznej najwięk-

szych firm doradczych za rozsąd-

ną stawkę. 

W naszej codziennej działalno-

ści, wspieramy podatkowo naj-

większe polskie i światowe 

przedsiębiorstwa oraz podmioty 

publiczne. 

Naszym Klientom zawsze oferu-

jemy rozwiązania, nigdy nie 

pozostawiając ich samych z aka-

demickimi analizami przepisów 

prawa podatkowego. Rozumie-

my biznes i pomagamy mu się 

rozwijać. 

Zapraszamy do nas 

 

ul. Nowy S wiat 61/5 

00-042 Warszawa 

+48 22 219 92 29 

 

Biznes:  

kontakt@taxadvisorypoland.pl 

www.taxadvisorypoland.pl 

 

Samorząd: 

kontakt@podatkisamorzadu.pl 

www.podatkisamorzadu.pl 

LOGO FIRMY 

Doradztwo w zakresie cen transfero-
wych (TP) 

• Przegląd transakcji realizowanych 

między podmiotami powiązanymi 

pozwalający na określenie głównych 

obszarów ryzyka w zakresie cen trans-

ferowych oraz zidentyfikowanie ob-

szarów generujących ryzyka w proce-

sie realizacji obowiązków podatko-

wych związanych z realizacją transak-

cji z podmiotami powiązanymi 

• Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem cen 

transferowych oraz w zarządzaniu 

procesami związanymi z realizacją 

obowiązków podatkowych w zakresie 

cen transferowych 

• Przygotowanie analizy funkcjonalnej 

dla transakcji między podmiotami 

powiązanymi  

• Przygotowanie dokumentacji cen 

transferowych  

• Przygotowanie procedur dla transak-

cji między podmiotami powiązanymi 

• Analiza i przygotowanie umów o po-

dziale kosztów 

• Analiza zysków przypisanych do zakła-

du  

• Wsparcie w zakresie Uprzednich Po-

rozumień Cenowych 

• Pomoc w trakcie kontroli podatkowej 

i postępowań podatkowych 

• Doradztwo bieżące TP. 


