COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE

TARCZA ANTYKRYZYSOWA

WSPARCIE UDZIELANE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW INNYCH
AKTÓW PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19

PRZEWODNIK PO ROZWIĄZANIACH PODATKOWYCH,
PRZEWIDZIANYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19,

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

WROCŁAW, 13 MAJA 2020 R.

1

COVID-19
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WPROWADZENIE
Od początku towarzyszymy Państwu w trudnych czasach epidemii COVID-19.
W tym okresie uruchomionych zostało wiele narzędzi, które mają pomóc przedsiębiorcom
i zatrudnionym przetrwać najtrudniejsze. Wśród wprowadzonych rozwiązań znajdują się rozwiązania
o charakterze zarówno systemowym, jak i podatkowym.
Wiemy, że część z Państwa skorzystała z tej pomocy. Ściśle bowiem współpracowaliśmy przy ubieganiu
się o te środki.
Jednocześnie jest to dobry moment, by zebrać i uporządkować wiedzę o najbardziej dostępnych
środkach pomocowych.
Niniejszy dokument został przygotowany w formie praktycznego przewodnika po instrumentach
wsparcia oraz innych narzędziach, które mogą pomóc w prowadzeniu działalności gospodarczej
w czasie kryzysu. Nasze omówienie podzieliliśmy na cztery części:
I.
II.
III.
IV.

PIERWSZA odnosi się do głównych środków pomocowych przewidzianych w Tarczach
Antykryzysowych,
DRUGA natomiast do środków pomocowych ujętych w Tarczach Antykryzysowych,
lecz przyznawanych wyłącznie podatnikom wspierającym przeciwdziałanie COVID-19,
TRZECIA z kolei dotyczy wsparcia udzielanego na podstawie przepisów innych aktów prawnych
w związku z COVID-19,
I wreszcie CZWARTA, która odnosi się do zmian terminów podatkowych.

Zwracamy jednak uwagę, że niniejszy przewodnik nie zawiera szczegółowego omówienia wszystkich
rozwiązań przewidzianych w rządowych Tarczach. Ponadto, dokument ten nie uwzględnia
przedstawienia wszystkich warunków (w tym wyłączeń od warunków), które są zawarte w przepisach
(w tym regulacjach szczególnych), a których spełnienie może być konieczne w danym przypadku.
Dlatego też, omawiany przewodnik nie wyjaśnia wszelkich wątpliwości, jakie mogą zaistnieć
w poszczególnych stanach faktycznych. Z uwagi na to, nie możemy wykluczyć, że w trakcie stosowania
niniejszego zestawienia w praktyce wynikną sytuacje wymagające indywidualnej oceny.
Niemniej, mamy nadzieję, że zestawienie to pomoże Państwu w prowadzeniu działalności
gospodarczej w obecnym czasie oraz ułatwi nawigację po antykryzysowych regulacjach. W razie pytań
lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.
Jednocześnie informujemy, że nasi Koledzy z działu prawnego przygotowali podobne kompendium
dotyczące świadczeń o charakterze pomocowym i subwencyjnym.
ZESPÓŁ SENDERO TAX
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Legenda
POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW*
zatrudniających mniej niż 10 osób

MIKRO

zatrudniających od 10 do 49 osób

MAŁYCH

zatrudniających od 50 do 249 osób

ŚREDNICH

zatrudniających 250 osób lub więcej

DUŻYCH
* wskazany podział ma charakter
uproszczony,
oparty
jedynie
o kryterium
osób.

liczby

zatrudnianych
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CZĘŚĆ I.
GŁÓWNE ŚRODKI POMOCOWE
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DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:
MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









1.

Możliwość wstecznego odliczenia straty podatkowej

CEL

Możliwość rozliczenia – w całości lub w części – straty podatkowej z 2020 r. z dochodami z 2019
r. (poprzez korektę zeznania za 2019 r.).

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Dla podatników CIT:


poniesienie z powodu COVID-19 straty podatkowej w roku podatkowym, który obejmuje
całość lub część 2020 r. oraz



uzyskanie z powodu COVID-19 w ww. roku podatkowym przychodów niższych o co najmniej
50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten
rok.

Dla podatników PIT:


poniesienie z powodu COVID-19 w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz



uzyskanie z powodu COVID-19 w 2020 r. łącznych przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej niższych o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej
działalności.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Jednorazowo nie więcej niż o kwotę 5.000.000 zł (ewentualna pozostała część straty podlega
rozliczeniu na zasadach ogólnych).

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









2.

Zwolnienie z obowiązku stosowania ulgi na złe długi do zaliczek
na PIT/CIT

CEL

Odroczenie dla podatników PIT oraz podatników CIT negatywnych konsekwencji w podatkach
dochodowych związanych z powstaniem u tych podatników tzw. złych długów (brak
konieczności zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na PIT/CIT
o wartość nieuregulowanych zobowiązań).

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.


Poniesienie w danym okresie rozliczeniowym negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19.



Uzyskanie w danym okresie rozliczeniowym przychodów niższych o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego (a w przypadku
podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych
w tym roku średnich przychodów) – tego warunku nie muszą spełnić podatnicy, którzy m.in.
rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r. albo w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali
w tym kwartale przychodów.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Nie dotyczy.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?
DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA

Dotyczy poszczególnych okresów rozliczeniowych przypadających w 2020 r.
Wartość nieuregulowanych przed złożeniem zeznania rocznego za 2020 r. zobowiązań, które
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów należy doliczyć do podstawy
opodatkowania lub odliczyć od straty w zeznaniu rocznym za 2020 r. (w przypadku podatników
CIT, u których rok podatkowy kończy się przed 1.10.2020 r. – należy doliczyć do pierwszej zaliczki
za 2021 r. – jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie nie zostanie uregulowane).
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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MALI PODATNICY
* Małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT)
nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości
2.000.000 euro.

3.

Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek
na PIT/CIT w trakcie 2020 r.

CEL

Możliwość niepłacenia zaliczek na PIT/CIT w uproszczonej formie, lecz na zasadach ogólnych –
mimo wcześniejszego wyboru takiej opcji rozliczeń.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Nie dotyczy.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Dla podatników CIT: Od miesiąca, w którym podatnik podjął stosowną decyzję do końca
przyjętego przez podatnika roku podatkowego obejmującego całość lub część 2020 r.
Dla podatników PIT: Za miesiące 03-12.2020 r.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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 PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE
4.

Możliwość zachowania statusu PGK

CEL

Zachowanie statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej mimo niespełnienia warunku rentowności
lub braku zaległości podatkowych.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Nie dotyczy.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

W trakcie roku podatkowego, który obejmuje całość lub część 2020 r.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 2.0.
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 PODATNICY PIT
5.

Możliwość skorzystania ze zwolnień przedmiotowych w PIT w większej
wysokości

CEL

Podwyższenie limitu zwolnień przedmiotowych w PIT dla niektórych świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych otrzymywanych przez podatników.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Dotyczy:
1) zapomóg – innych niż otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk
żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – wypłacanych z funduszy zakładowej
lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji,
2) zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych,
długotrwałej choroby lub śmierci – z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego
funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi
przepisami wydanymi przez właściwego ministra,
3) świadczeń rzeczowych otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem
działalności socjalnej oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy
związków zawodowych,
4) dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych
ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez
właściwego ministra.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Wysokość podwyższenia limitu zwolnień przedmiotowych:
1) z 1.000 zł do 3.000 zł,
2) z 6.000 zł do 10.000 zł,
3) z 1.000 zł do 2.000 zł,
4) z 2.000 zł do 3.000 zł.

NA ILE?

1) Zapomogi uzyskane w 2020 r.
2) Zapomogi uzyskane w 2020 r.
3) Świadczenia uzyskane w 2020 i 2021 r.
4) Dopłaty uzyskane w 2020 i 2021 r.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie dotyczy.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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DLA KOGO?

 PODATNICY PIT
6.

Zwolnienie z PIT świadczeń
z przeciwdziałaniem COVID-19

CEL

Zwolnienie z PIT świadczeń otrzymywanych przez podatników (lub postawionych
do ich dyspozycji) w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (dot. świadczeń postojowych
oraz świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu).

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

w

związku

Nie dotyczy.
Otrzymanie przez podatnika (lub postawienie do jego dyspozycji) w 2020 r.:


świadczenia postojowego, o którym mowa w art. 15zq ustawy o przeciwdziałaniu COVID19,



świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o którym mowa w art. 15x ust.
3 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

otrzymywanych

Świadczenia otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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7.

Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności podatków lub zaległości
podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa

CEL

Ograniczenie kosztów spoczywających na podatnikach w związku z rozłożeniem na raty
lub odroczeniem terminu płatności podatków lub zaległości podatkowych (wraz z odsetkami
za zwłokę) stanowiących dochód budżetu państwa.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.


Złożenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków
lub zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych
w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.



Otrzymanie pozytywnej decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji
podatkowej.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r.

NA ILE?

Decyzje wydane na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Tak – pomoc publiczna udzielana w zw. z COVID-19.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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8.

Brak opłaty prolongacyjnej w przypadku rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności składek ZUS

CEL

Ograniczenie kosztów spoczywających na płatnikach składek ZUS w związku z rozłożeniem
na raty lub odroczeniem terminu płatności ww. składek.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.


Złożenie wniosku o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składek ZUS
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo
w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.



Uzyskanie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, o których mowa w art.
29 ustawy o ZUS, dotyczących należności z tytułu składek należnych za okres od 1.01.2020 r.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Umowy dot. odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia należności na raty należności z tyt.
składek ZUS zawarte na podstawie wniosków złożonych w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo
w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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 PRZEDSIĘBIORCY WSKAZANI W UCHWALE RADY GMINY (WPROWADZAJĄCEJ OMAWIANE ZWOLNIENIE),
KTÓRA OBOWIĄZUJE NA TERYTORIUM GMINY, W KTÓREJ POŁOŻONA JEST NIERUCHOMOŚĆ

9.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

CEL

Możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

CHARAKTER

Co do zasady – pomoc bezzwrotna. Niemniej Rada Gminy może określić w uchwale możliwość
utraty zwolnienia przez podatnika ze skutkiem ex tunc, tj. za cały okres, w którym z niego
korzystał (np. w razie złożenia dokumentów niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym).

WARUNKI
SKORZYSTANIA



Obowiązywanie uchwały Rady Gminy wprowadzającej zwolnienie na terytorium gminy,
w której położona jest nieruchomość.



Związek nieruchomości z prowadzoną działalnością gospodarczą.



Pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (warunek ten jest z reguły doprecyzowany
w odpowiedniej uchwale Rady Gminy).

Oprócz powyższego, Rada Gminy może określić w drodze uchwały również inne warunki
(np. wymóg prowadzenia działalności przed wskazanym w uchwale terminem).
WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r. Oprócz tego, Rada Gminy może ustalić w drodze uchwały maksymalną ilość
środków przeznaczonych na udzielenie pomocy w tym zakresie dla wszystkich przedsiębiorców
objętych zakresem uchwały.

NA ILE?

Zwolnienie – zgodnie z Ustawą – przysługuje na część roku 2020 r. Dookreślenie okresu
obowiązywania zwolnienia następuje w drodze uchwały Rady Gminy. Zwolnienie to przysługuje
z reguły za miesiące, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii
w związku z COVID-19 oraz za miesiąc następujący po ich odwołaniu, nie dłużej jednak niż do
31.12.2020 r. (przy założeniu spełniania pozostałych warunków).

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Tak – pomoc publiczna udzielana w zw. z COVID-19.

WŁAŚCIWY ORGAN

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.



Tarcza 1.0. oraz odpowiednia uchwała Rady Gminy, która obowiązuje na terytorium gminy,
w której położona jest nieruchomość.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO?

 PRZEDSIĘBIORCY WSKAZANI W UCHWALE RADY GMINY (WPROWADZAJĄCEJ OMAWIANE ODROCZENIE),
KTÓRA OBOWIĄZUJE NA TERYTORIUM GMINY, W KTÓREJ POŁOŻONA JEST NIERUCHOMOŚĆ

10.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Odroczenie terminów płatności podatku od nieruchomości
Możliwość skorzystania z odroczenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości –
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.
Nie dotyczy.


Obowiązywanie uchwały Rady Gminy wprowadzającej odroczenie na terytorium gminy,
w której położona jest nieruchomość.



Pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (warunek ten może zostać
doprecyzowany w odpowiedniej uchwale Rady Gminy).

Oprócz powyższego, Rada Gminy może określić w drodze uchwały również inne warunki
skorzystania ze zwolnienia.
WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r. Oprócz tego, Rada Gminy może ustalić w drodze uchwały maksymalną ilość
środków przeznaczonych na udzielenie pomocy w tym zakresie dla wszystkich przedsiębiorców
objętych zakresem uchwały.

NA ILE?
DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.
Nie dłużej niż do 30.09.2020 r. Dookreślenie terminu odroczenia następuje w drodze uchwały
Rady Gminy.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Tak – pomoc publiczna udzielana w zw. z COVID-19.

WŁAŚCIWY ORGAN

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.



Tarcza 1.0. oraz odpowiednia uchwała Rady Gminy, która obowiązuje na terytorium gminy,
w której położona jest nieruchomość.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

11.
CEL
CHARAKTER

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych
Stosowanie zwolnienia z PCC do sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.
Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Brak.

NA ILE?
DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Od 1.07.2020 r.
Czas nieokreślony.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 2.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

12.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Możliwość odstąpienia przez ZUS od pobierania odsetek za zwłokę
Brak odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek ZUS należnych za okres przypadający po
31.12.2019 r.
Nie dotyczy.


Złożenie – w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu – wniosku o odstąpienie
od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek (wniosek RDO).



Istnienie względów gospodarczych związanych z COVID-19 przemawiających
za odstąpieniem przez ZUS od pobierania odsetek (rekomendowane jest przedstawianie
w treści wniosku argumentów, które potwierdzają negatywny wpływ epidemii COVID-19
na sytuację finansową wnioskodawcy).



Pozytywne rozpatrzenie przez ZUS ww. wniosku RDO.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r.

NA ILE?
DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.
Wniosek może być złożony do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Tak – pomoc publiczna udzielana w zw. z COVID-19.

WŁAŚCIWY ORGAN

ZUS.
Tarcza 2.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE

CZĘŚĆ II.
ŚRODKI POMOCOWE PRZYZNAWANE
PODATNIKOM WSPIERAJĄCYM
PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:
MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









13.

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT/CIT
darowizn na przeciwdziałanie COVID-19

CEL

Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w PIT/CIT darowizn na przeciwdziałanie
COVID-19.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.




Przekazanie w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. darowizny na przeciwdziałanie
COVID-19:
–

podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu podmiotów
udzielających świadczeń opieki zdrowotnej,

–

Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych,

–

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele
wykonywania działalności statutowej.

Spełnienie wskazanych w ustawie o PIT/ustawie o CIT generalnych warunków
uprawniających do odliczania darowizn (np. właściwe udokumentowanie czynności
przekazania darowizny).

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

W przypadku darowizny przekazanej:


do 30.04.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,



od 1.05.2020 r. do 31.05.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości
darowizny,



od 1.06.2020 r. do 30.09.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 100% wartości
darowizny.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE

DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

14.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych
Możliwość dokonywania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej
środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID19.
Nie dotyczy.


Nabycie ŚT w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
(w szczególności: maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej
odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, goglów, środków do
dezynfekcji i higieny rąk).



Wprowadzenie ww. ŚT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych w 2020 r.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Brak.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:
MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









15.

Możliwość odliczenia od dochodu będącego podstawą obliczania
zaliczek na PIT/CIT kosztów kwalifikowanych ponoszonych na
działalność B+R

CEL

Możliwość odliczenia od dochodu będącego podstawą obliczania zaliczek na PIT/CIT kosztów
kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność B+R prowadzoną w celu opracowania
produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Poniesienie w 2020 r. kosztów kwalifikowanych na działalność B+R, której celem jest
opracowywanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Należy stosować standardowe ograniczenia dotyczące możliwości stosowania ulgi B+R
wynikające z ustaw o podatkach dochodowych.

NA ILE?
DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.
W trakcie roku podatkowego obejmującego całość lub część 2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

16.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Możliwość stosowania ulgi IP BOX do zaliczek na PIT/CIT
Możliwość stosowania stawki 5% do zaliczek na PIT/CIT, których podstawą jest dochód
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID19.
Nie dotyczy.
Uzyskanie w 2020 r. (a w przypadku podatników CIT – w roku podatkowym, który obejmuje
całość lub część 2020 r.) dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej,
wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19.
Jeżeli podatnik nie posiada jeszcze kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani
ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa i chce skorzystać z ww. preferencji, konieczne
jest zgłoszenie lub złożenie wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego
organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na
podatek podatnik zastosował 5% stawkę podatku.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Należy stosować standardowe ograniczenia dotyczące możliwości stosowania ulgi IP BOX
wynikające z ustaw o podatkach dochodowych.

NA ILE?

Uprawnieni podatnicy mogą stosować stawkę 5% do zaliczek, których podstawą jest dochód
z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągnięty w okresie od 1.03.2020 r.:
CIT: do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego, który obejmuje całość lub część
2020 r.
PIT: do końca 2020 r.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE

CZĘŚĆ III.
WSPARCIE UDZIALE NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW INNYCH AKTÓW
PRAWNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:
MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









17.

Wsparcie udzielane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej
(część 1)

CEL

Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty podatku albo odroczenia, rozłożenia na raty lub
umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Nie dotyczy.
Istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r.

NA ILE?
DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA
POMOC PUBLICZNA

Nie dotyczy.
Co do zasady – zgodnie z wnioskiem podatnika (niemniej, organ podatkowy może – według
uznania – ustalić inny termin płatności).
Nie dotyczy.

Przed wejściem w życie Tarczy 2.0 (przed 18 kwietnia 2020 r.) – pomoc de minimis.
Po wejściu w życie Tarczy 2.0 (od 18 kwietnia 2020 r.) – pomoc publiczna udzielana w zw.
Z COVID-19

WŁAŚCIWY ORGAN



Naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika składającego wniosek.
Ordynacja podatkowa.

24

COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

18.
CEL
CHARAKTER

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Wsparcie udzielane na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej
(część 2)
Możliwość ograniczenia poboru uproszczonych zaliczek na podatek.
Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone wg zasad określonych w ustawach podatkowych są
niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku
przewidywanego za dany rok podatkowy.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Pomoc nie może być przyznawana przedsiębiorstwom, które w dniu 31.12.2019 r. znajdowały
się już w trudnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014).

KWOTA
MAKSYMALNA

Limit pomocy publicznej udzielanej w zw. COVID-19 wynosi 800.000 euro na jedno
przedsiębiorstwo (limit ten jest odrębny od limitu pomocy de minimis, co oznacza, że wartości
dotychczas otrzymanej pomocy de minimis nie uwzględnia się w limicie 800.000 euro). Pomoc
w związku z COVID-19 – w ramach limitu 800.000 euro – może być przyznana nie później niż
31.12.2020 r.

NA ILE?

W razie uzyskania pozytywnej decyzji – co do zasady – zgodnie z wnioskiem podatnika (niemniej,
organ podatkowy może – według uznania – ustalić inny okres ograniczonego poboru zaliczek).

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Przed wejściem w życie Tarczy 2.0 (przed 18 kwietnia 2020 r.) – pomoc de minimis.
Po wejściu w życie Tarczy 2.0 (od 18 kwietnia 2020 r.) – pomoc publiczna udzielana w zw.
Z COVID-19

WŁAŚCIWY ORGAN



Naczelnik urzędu skarbowego właściwy wobec podatnika składającego wniosek.
Ordynacja podatkowa.
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO? PRZEDSIĘBIORCA:

19.
CEL
CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Wsparcie udzielane na podstawie przepisów ustawy o ZUS
Możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek ZUS.
Nie dotyczy.
Istnienie względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak ustawowych przesłanek wyłączających.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Okres indywidualnie ustalony na podstawie umowy zawartej z ZUS.

DO KIEDY?

Okres indywidualnie ustalony na podstawie umowy zawartej z ZUS.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Zgodnie z opinią UOKiK z 20.03.2020 r. dotyczącą występowania pomocy publicznej – ulgi ZUS,
nie stanowią pomocy publicznej. Z informacji uzyskanych przez nas w trakcie kontaktów
telefonicznych z ZUS wynika, że przedstawiciele tej instytucji – kierując się wewnętrznymi
wytycznymi – stoją na stanowisku, że odroczenie składek nie stanowi pomocy publicznej.

WŁAŚCIWY ORGAN

ZUS.



Ustawa o ZUS.
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CZĘŚĆ IV.
ZMIANY TERMINÓW
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COVID-19
ROZWIĄZANIA PODATKOWE
DLA KOGO?

 PODATNICY CIT
20.
CEL

CHARAKTER

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 i do zapłaty podatku
Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznania o wysokości
dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)
oraz obowiązku zapłaty podatku.
Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA



W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1.12.2019
r. do 31.01.2020 r. – przedłużenie terminu do 31.05.2020 r.



W przypadku podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1.12.2019
r. do 31.03.2020 r., oraz którzy w tym roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody
zwolnione przedmiotowo z CIT, albo u których przychody z działalności pożytku publicznego
osiągnięte w tym roku podatkowym stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów
uzyskanych w tym roku podatkowym – przedłużenie terminu do 31.07.2020 r.

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.



Rozporządzenie MF z 27 marca 2020 r.
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 PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA INFORMACJI ORD-U, KTÓRYM TERMIN NA DOKONANIE TEJ
CZYNNOŚCI PIERWOTNIE UPŁYWA W OKRESIE OD 31.03.2020 R. DO 31.05.2020 R.

21.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Przedłużenie terminu do złożenia informacji ORD-U
Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia informacji o umowach
zawartych z nierezydentami (ORD-U).
Nie dotyczy.
Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w okresie od 31.03.2020 r. do 31.05.2020 r.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 5 miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który ta informacja jest sporządzona.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.



Rozporządzenie MF z 31 marca 2020 r.
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 PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZŁOŻENIA INFORMACJI IFT-2R, KTÓRYCH ROK PODATKOWY ZAKOŃCZYL SIĘ
W OKRESIE OD 31.12.2019 R. DO 31.01.2020 R.

22.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Przedłużenie terminu do złożenia informacji IFT-2R
Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia informacji o wysokości
przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych
niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski (IFT-2R).
Nie dotyczy.
Przedłużenie stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się
w okresie od dnia 31.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA

Do końca 5 miesiąca od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano wypłat należności
na rzecz podatników CIT niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.



Rozporządzenie MF z 31 marca 2020 r. 0.
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 PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO ZAPŁATY PODATKU MINIMALNEGO OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH
23.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Przedłużenie terminu do zapłaty
od nieruchomości komercyjnych

Nie dotyczy.


Poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.



Uzyskanie w danym miesiącu przychodów niższych o co najmniej 50% w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (a w przypadku podatnika, który
rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku
średnich przychodów) – tego warunku nie muszą spełnić podatnicy, którzy m.in. rozpoczęli
prowadzenie działalności w 2020 r. lub w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym
kwartale przychodów.

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Brak.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

minimalnego

Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych
za miesiące marzec – maj 2020 r.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

NA ILE?

podatku

Przedłużenie terminu dotyczy podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych
za miesiące marzec – maj 2020 r.
Do 20 lipca 2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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 PŁATNICY ZALICZEK NA PIT
24.
CEL

CHARAKTER
WARUNKI
SKORZYSTANIA

Przedłużenie terminu do zapłaty zaliczek na PIT
Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku wpłacenia na rachunek urzędu
skarbowego zaliczek na PIT pobranych od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego wypłacanych przez płatników, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw
autorskich i praw pokrewnych.
Nie dotyczy.
Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Brak.

NA ILE?
DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Odroczenie terminu płatności dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.
Do 1.06.2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA INFORMACJI O CENACH
TRANSFEROWYCH, KTÓRYCH ROK PODATKOWY ROZPOCZĄŁ SIĘ PO 31.12.2018 R. A ZAKOŃCZYŁ SIĘ PRZED
31.12.2019 R.

25.
CEL

CHARAKTER

Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych
Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia informacji o cenach
transferowych.
Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 30.09.2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O SPORZĄDZENIU
LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH, KTÓRYCH ROK PODATKOWY ROZPOCZĄŁ SIĘ PO 31.12.2018 R.
A ZAKOŃCZYŁ SIĘ PRZED 31.12.2019 R.

26.

Przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu
lokalnej dokumentacji cen transferowych

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia oświadczenia
o sporządzaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 30.09.2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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DLA KOGO?

 PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO ZOBOWIĄZANI DO DOŁĄCZENIA DO LOKALNEJ DOKUMENTACJI CEN
TRANSFEROWYCH GRUPOWEJ DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH, KTÓRYCH ROK PODATKOWY ROZPOCZĄŁ
SIĘ PO 31.12.2018 R. A ZAKOŃCZYŁ SIĘ PRZED 31.12.2019 R.

27.

Przedłużenie terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen
transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku dołączenia do lokalnej
dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych.

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 31.12.2020 r.
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 2.0.
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MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









28.

Przedłużenie terminu do złożenia zawiadomienia o zapłacie należności
na rachunek spoza białej listy podatników VAT

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek
spoza białej listy podatników VAT.

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

W okresie obowiązywania stanu epidemii i stanu zagrożenie epidemicznego ogłoszonych
w związku z COVID-19.

DO KIEDY?

Termin na złożenie zawiadomienia został wydłużony z 3 do 14 dni (liczonych od dnia zlecenia
przelewu).

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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SPÓŁKI WPISANE DO KRS PRZED 13.10.2019 R. ZOBOWIĄZANE DO SKŁADANIA INFORMACJI O
BENEFICJENTACH RZECZYWISTYCH, A WIĘC: SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI KOMANDYTOWE, SPÓŁKI KOMADYTOWOAKCYJNE, SPÓŁKI Z.O.O. ORAZ SPÓŁKI AKCYJNE (Z WYJĄTKIEM SPÓŁEK PUBLICZNYCH)

29.

Przedłużenie terminu do złożenia informacji o beneficjentach
rzeczywistych

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia informacji
o beneficjentach rzeczywistych.

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?

GRUPA
KAPITAŁOWA

Termin na złożenie informacji o beneficjentach rzeczywistych został przesunięty o 3 miesiące
(termin pierwotnie miał upłynąć 13.04.2020 r., ale został przedłużony do 13.07.2020 r.).
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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30.

Zawieszenie biegu terminów związanych z raportowaniem schematów
podatkowych (MDR)

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na wywiązanie się z obowiązku złożenia informacji o schematach
podatkowych (MDR).

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

W okresie od 31.03.2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do 30.06.2020 r. Zgodnie z Ustawą,
czynności dokonane w tym okresie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów,
korzystających i wspomagających są jednak skuteczne.

DO KIEDY?

Nie dotyczy.

GRUPA
KAPITAŁOWA

Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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31.

Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej struktury JPK_VAT
(JPK_V7)

CEL

Uzyskanie dodatkowego czasu na przygotowanie się do wejścia w życie nowej struktury JPK_VAT
(JPK_V7).
UWAGA: Termin wejścia w życie JPK_V7 w odniesieniu do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców został ustalony na 1.07.2020 r. (stąd brak zmian w tym zakresie).

CHARAKTER

Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 1.07.2020 r. (pierwotnie: do 1.04.2020 r.).
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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32.
CEL

CHARAKTER

MIKRO

MAŁY

ŚREDNI

DUŻY









Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT
Uzyskanie dodatkowego czasu na przygotowanie się do wejścia w życie nowej matrycy stawek
VAT.
Nie dotyczy.

WARUNKI
SKORZYSTANIA

Brak.

WARUNKI
WYŁĄCZAJĄCE

Brak.

KWOTA
MAKSYMALNA

Nie dotyczy.

NA ILE?

Nie dotyczy.

DO KIEDY?
GRUPA
KAPITAŁOWA

Do 1.07.2020 r. (pierwotnie: 1.04.2020 r.).
Nie dotyczy.

POMOC PUBLICZNA

Nie.

WŁAŚCIWY ORGAN

Nie dotyczy.
Tarcza 1.0.
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Wykaz aktów prawnych
Ustawa
o przeciwdziałaniu
COVID-19

Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374)

Tarcza 1.0.

Ustawa z 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
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568)

Tarcza 2.0.

Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

Ustawa o CIT

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 865)

Ustawa o PIT

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1387)

Ustawa o PCC

Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1519)

Ordynacja
podatkowa

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900)

Ustawa o ZUS

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 266)

Ustawa o
przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy
oraz finansowaniu
terroryzmu

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115)

Rozporządzenie
Komisji nr
651/2014

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 2014 r.)

Komunikat Komisji

Komunikat Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia
gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. U. UE C 91l z 2020 r.)

Rozporządzenie
MF z 27 marca
2020 r.

Rozporządzenia Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu
do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty
należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 542)

Rozporządzenie
MF z 31 marca
2020 r.

Rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia
terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych (Dz.U.
z 2020 r. poz. 563)
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KONTAKT

rozwiązania podatkowe
Monika Bilska
doradca podatkowy

Mail: monika.bilska@sendero.pl
Kom: 669 107 772
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