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Szanowni Państwo!  

W imieniu zespołu Kancelarii MCM 

przekazujemy Państwu opracowane 

przez prawników naszej Kancelarii 

omówienie jednego z najistotniejszych 

w ostatnim czasie polskich aktów 

prawnych wchodzących w skład 

pakietu ustaw składających się̨ na tzw. 

Tarczę Antykryzysowa ̨. Akt ten 

zyskuje na znaczeniu wobec 

ogłoszonego w dniu 14 marca 2020 r. 

stanu zagrożenia epidemicznego, a 

także ogłoszonego w dniu 20 marca 

2020 r. stanu epidemii.  

W opracowaniu zostały omówione 

najważniejsze zagadnienia dotyczące 

zmian, które wprowadzone zostały 

ustawą 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 568, 

dalej: ZmCOVID-19), której 

postanowienia – poza nielicznymi 

wyjątkami – wchodzą w życie z dniem 

ogłoszenia, tj. z dniem 31 marca 2020 r.  

Biorąc pod uwagę mnogość 

dokonanych zmian, a także objętość tej 

regulacji, materiał został zredagowany 

z uwzględnieniem podziału 

najważniejszych głównych gałęzi  

i dziedzin prawa. Staraliśmy się jak 

najbardziej sprofilować nasze 

rozważania do Państwa oczekiwań, aby 

przedstawione przez nas opracowanie 

uwzględniało najważniejsze zmiany, 

jakie zostały dokonane ogłoszonym 

aktem prawnym. Skoncentrowaliśmy 

się na zagadnieniach, które w naszej 

opinii mają dla Państwa najistotniejsze 

znaczenie.  

Zapraszamy Państwa do lektury 

opracowania przygotowanego przez 

prawników wchodzących w skład 

zespołu Kancelarii MCM: Dariusza 

Ciepielę, Esterę Czulińską, Joannę 

Dudkę, Jakuba Goleniowskiego, Elizę 

Grodzką, Katarzynę Grodzką-Motak, 

Leszka Kaczmarka, Konrada Kęsego, 

Pawła Kierznowskiego, Aleksandrę 

Klich, Martę Krysztofik, Macieja 

Maliszewskiego, Piotra Mazuro, 

Patrycję Nowak-Zarębę, Marka Ososko, 

Piotra Skawińskiego, Wojciecha Bulsę, 

Bartłomieja Mazura, Zuzannę Lecyk. 

Niniejsze opracowanie przygotowane w 

oparciu o stan prawny z dnia 1 kwietnia 

2020 r. przekazujemy nieodpłatnie jak 

najszerszemu gronu naszych Klientów i 

jest również udostępnione na stronie 

internetowej naszej Kancelarii 

(www.mcmlegal.pl).  

Zespół naszych specjalistów  

z poszczególnych dziedzin prawa, 

pozostaje do Państwa dyspozycji celem 

wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości 

związanych z przedmiotową regulacją.  

Zespół Kancelarii MCM 
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ULGI W PODATKACH/OPŁATACH/ZUS,  

ZAWIESZENIE/ODROCZENIE OBOWIĄZKÓW 

 

„Rodzina na swoim” – wydłużenie okresu dopłat do kredytu  

Przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego 
mieszkania (Dz. U. z 2019 r., poz. 1011 t.j. ze zm.) określają zasady stosowania dopłat do oprocentowania 
kredytów udzielanych na zakup lokalu mieszkalnego, budowę i zakup domu jednorodzinnego albo wniesienie 
wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Przez dopłatę rozumie się część należnych instytucji 
ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów odsetek od kredytu preferencyjnego, pokrywaną ze źródeł 
określonych w art. 10 ust. 1 i 4 ustawy (z Funduszu Dopłat).  
 
Zgodnie z art. 9 ust. 1-2 ustawy: 
Dopłaty stosuje się przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1. 
Dopłata jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów każdorazowo po 
spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty kapitałowej oraz odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1. 
 
W powiązaniu z rekomendacją Związku Banków Polskich odnośnie umożliwienia przez Banki zawieszenia spłat 
kredytów przez kredytobiorców i stopniowym wdrażaniu tego typu ofert przez Banki wprowadzono regulację 
(art. 15zg) umożliwiającą wydłużenie terminu stosowania dopłat o okres, w którym zostanie zawieszona spłata 
kredytu preferencyjnego z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii przy 
jednoczesnym utrzymaniu maksymalnego 8-letniego okresu stosowania dopłat. Przepis zakłada uwzględnienie 
odsetek skapitalizowanych w okresie zawieszenia kredytu preferencyjnego z uwagi na istniejący stan 
zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii w saldzie naliczania dopłat. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zg ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

Opłata prolongacyjna 

Jak zauważyli autorzy projektu zmieniającego Art. 57 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa obliguje organ 
podatkowy do ustalenia w decyzji ulgowej wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, dotyczącej podatków 
stanowiących dochód budżetu państwa, opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości. Zgodnie z 
przywołanym art. 67a Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach 
uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności 
podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 3) umorzyć w 
całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości 
podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została 
umorzona zaległość podatkowa. 
 
Powołany przepis art. 57 stosuje się również do odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników, 
inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej 
stawce odsetek za zwłokę, co stanowi 50% podstawowej stawki odsetek za zwłokę. Dla zobowiązań 
stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego opłata prolongacyjna może zostać wprowadzona 
przez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu w drodze uchwały (art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej). 
 
Obecnie wprowadzono regulację (art. 15za), dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa opłata prolongacyjna 
nie będzie naliczana. Zadaniem Ustawodawcy rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększy realne 
szanse na uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych 
oraz osoby trzecie) odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych. 
 
Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład (ZUS) może na 
wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, 
uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych (art. 29 ust. 1 sus). 
Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie 
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umowy. W przypadkach, o których mowa wyżej, Zakład ustala opłatę prolongacyjną na zasadach i w wysokości 
przewidzianej w ustawie - Ordynacja podatkowa dla podatków stanowiących dochód budżetu państwa. 
 
Obecnie wprowadzono regulację (art. 15zb) przewidującą, że przedsiębiorcy, którzy mają trudności w 
opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany 
jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek 
lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty 
prolongacyjnej. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r. w przypadku art. 1 pkt 14 w 
zakresie dodawanego art. 15za, zaś w przypadku art. 1 pkt 14 w zakresie dodawanego art. 15zb - zmiany wchodzą w 
życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r. z mocą od dnia 7 lutego 2020 r. 
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15za i 15zb ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

Zawiadomienie o płatności na rachunek spoza białej listy podatników VAT 

W przepisach Ordynacji podatkowej (art. 117ba), przewidujących odpowiedzialność solidarną nabywcy 
towarów i usług oraz jego kontrahenta za zaległości podatkowe w VAT – w przypadku zapłaty przelewem na 
rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – przewidziana została możliwość uniknięcia ww. 
odpowiedzialności w przypadku zawiadomienia o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu 
skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu.  
 
Obecnie wprowadzono regulację (art. 15zzn) przedłużającą ww. termin na zawiadomienie do 14 (czternastu) 
dni od dnia zlecenia przelewu.  
 
W konsekwencji powyższego analogiczną zmianę wprowadzono również do rozwiązań zawartych w ustawach 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 t.j. ze zm.) oraz 
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 t.j. ze zm.) 
przewidujących: 

a) wyłączenie konieczności ustalania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej / przychodu, 
dla podmiotów które dokonały zapłaty należności z VAT przelewem na rachunek inny niż zawarty na 
dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od 
towarów i usług, pod warunkiem dokonania zgłoszenia (zawiadomienia) takiej płatności; 

b) uniknięcia sankcji wyłączenia z kosztów / ograniczenia kosztów uzyskania przychodu kwot transakcji 
dokonanych z naruszeniem obowiązku rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego, pod 
warunkiem dokonania zgłoszenia (zawiadomienia) takiej płatności; 

 
W tych przypadkach termin na zawiadomienie również wydłużono do 14 (czternastu) dni od dnia zlecenia 
przelewu.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ZmCOVID-19, Dz.U. z 2020, poz. 568 
Dodane przepisy: art. 15zzn ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Zawieszenie biegu terminów w postępowaniach i kontrolach 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 
procesowych i sądowych m.in.   postępowaniach karnych skarbowych, w postępowaniach i kontrolach 
prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; kontrolach celno-
skarbowych; postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 
o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284); innych postępowaniach 
prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 15zzs ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(96(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17086198?unitId=art(96(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
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 Interpretacje indywidualne – wydłużenie terminu 

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w 
życie 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 oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 
trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.  
 
W świetle wprowadzonych przepisów Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 
rozporządzenia, przedłużać w przypadku termin do wydania interpretacji indywidualnej, o którym mowa w art. 
14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 
miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19. 
 
Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez wpływu na termin do wydania interpretacji 
ogólnych na wniosek, o których mowa w art. 14a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 31g ust. 1-3 ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Schematy podatkowe – zawieszenie terminu 

W przypadku schematu podatkowego w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy, nie rozpoczynają się a 
rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż 
do dnia 30 czerwca 2020 r. 
Jednakże czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i 
wspomagających w ww. okresie, są skuteczne.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 31 marca 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 31y ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Kontrola celno-skarbowa – wyroby akcyzowe 

W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej czynności w zakresie produkcji, 
przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, 
przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w 
zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, 
naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: 
1)       obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-skarbowej; 
2)       dokonania czynności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 768, 730, 1520, 1556, 2200 i 2550) przez 
tego kontrolującego. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego powiadamia podmiot podlegający kontroli, o której mowa wyżej, o 
odstąpieniu od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-
skarbowej lub od dokonania czynności przez kontrolującego. Podmiot ten przekazuje niezwłocznie 
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informację o przebiegu przeprowadzonych czynności.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 31zj ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 
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Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 52k-art. 52u ustawy o PIT 

Strata w 2020 r. – obniżenie dochodu lub przychodu za 2019 r.. 

Możliwość jednorazowo obniżenia dochodu lub przychodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności 
gospodarczej o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, uzyskali podatnicy, którzy z 
powodu COVID-19: 
1)       ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 
2)       uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% 
od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. Przez łączne przychody rozumie się przy tym 
sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych. 
 
W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r. Ustawodawca przewidział przy 
tym, że strata nieodliczona na podstawie wprowadzonego rozwiązania podlega odliczeniu na podstawie art. 9 
ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

 

Przewidziano również podwyższenie wartości kwot wolnych od podatku dla świadczeń socjalnych 
wymienionych w nw. pkt 1-4. 
1) zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 PIT, wypłacane z funduszy zakładowej lub 

międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości 
nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 3 000 zł; 

2) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej 
choroby lub śmierci z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. kwoty 10 000 zł; 

3) wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której 
mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz 
otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do 
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 kwoty 2 000 zł; rzeczowymi 
świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi; 

4) dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w 
formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu 
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-
opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i 
młodzieży do lat 18 z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 
kwoty 3 000 zł.  

 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52k, art. 52l ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Świadczenie postojowe – zwolnienie w PIT 

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia 
postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy o COVID-19; a także świadczenia polegające na 
zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 3 pkt 1 ustawy o COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 52m ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Darowizny COVID-19 - wpływ na podstawę opodatkowania 

Darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, 
o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 
1)       podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o 
COVID-19; 
2)       Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 
3)       Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania 
działalności statutowej, 
- podatnik może odliczyć od podstawy obliczenia podatku.  
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Możliwość odliczenia darowizn przewidziana została odpowiednio w kwotach: 

1) 200% - darowizna dokonana do 30 kwietnia 2020 roku; 
2) 150% - darowizna dokonana w maju 2020 roku; 
3) 100% - darowizna dokonana w okresie od 01 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku. 

 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52n ustawy o PIT, art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Zaliczki na PIT - zmiana terminu wykonania obowiązku 

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów: 
ze stosunku służbowego,  
ze stosunku pracy,  
z pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy  
oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w 
art. 31 ustawy o PIT, obowiązek przekazania zaliczek na rachunek urzędu skarbowego, podlega wykonaniu w 
terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 
 
Ustawodawca przewidział przy tym, że powyższe rozwiązanie stosuje się odpowiednio od płatników, o których 
mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście 
oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52o ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Środek trwały będący budynkiem - zmiana terminu zapłaty podatku 

Ustawodawca do dnia 20 lipca 2020 r. przedłużył termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 30g ust. 11 
zdanie pierwsze (podatek od przychodów z budynków), za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik 
spełniał łącznie następujące warunki: 
1)       podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 
2)       uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT, są 
niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w 
przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT 
 
Ustawodawca zastrzegł jednak, że wymóg 50cio procentowego zaniżenia przychodów nie znajduje 
zastosowania do podatników, którzy: 
a. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; 
b. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 
przychodów, o których mowa w art. 14; 
c. rozpoczęli działalność w 2020 r. 
 
Ustawodawca wyjaśnił, że przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których 
mowa w art. 14 ustawy o PIT, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 
gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52p ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Zwolnienie dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu 

Ustawodawca wprowadził zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 44 ust. 17 pkt 2 i 
ust. 23 ustawy o PT (złe długi) za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których 
spełnione zostały łącznie następujące warunki: 
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- podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-
19; 
- uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 14, są niższe 
o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 
podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 
tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14. 
 
Ustawodawca zastrzegł jednak, że wymóg 50cio procentowego zaniżenie przychodów nie znajduje 
zastosowania do podatników, którzy: 
a. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; 
b. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 
przychodów, o których mowa w art. 14; 
c. rozpoczęli działalność w 2020 r. 
 
Przez średnie przychody rozumie się przy tym kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 14 
ustawy o PIT, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona 
działalność gospodarcza w tym roku. Co więcej przewidziano, że do przychodów uzyskanych w poprzednim 
roku podatkowym zalicza się również przychody zmarłego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14 ustawy o 
PIT.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52q ustawy o PIT, art. 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 

Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Mali podatnicy - zaliczki uproszczone 

Podatnicy będący małymi podatnikami (obrót do 2.000.000 Euro za poprzedni rok podatkowy), którzy na 2020 
r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy 
wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19.  
W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się 
począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy 
obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.  
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 52r ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Prawo jednorazowej amortyzacji 

Podatnik ma prawo do jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych, które zostały 
nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za wyżej wymienione towary uznaje się 
między innymi maseczki ochronne, respiratory, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do 
dezynfekcji i higieny rąk.  
 
Powinno mieć zastosowanie do każdej działalności / branży, bez względu na profil przedsiębiorcy (uwaga 
autora). 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52s ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

 
 

Kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej 

Kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów 
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć również od podstawy obliczenia zaliczki 
na PIT.  
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Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52t ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 

Podatnicy osiągający w 2020 roku kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 
które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować stawkę 5% w trakcie roku 
podatkowego, obliczając zaliczki na PIT. 
 
Stosuje się również, gdy podatnik nie posiada niekwalifikowanego prawa ani ekspektatywy uzyskania go, pod 
warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego urzędu w 
terminie 6ciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przy obliczeniu zaliczki na PIT zastosował stawkę 
5%. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 4 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 52u ustawy o PIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Zeznanie roczne - zmiana terminu 

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiczną ustawodawca przewidział, że złożenie organowi 
podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie 
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie późnie j jednak 
niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego 
od osób fizycznych zawiadomienia (czynny żal), o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 
r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania 
w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 14 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 15zzj ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Ceny transferowe - zmiana terminu 

Ustawodawca zdecydował się przedłużyć do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach 
transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w 
przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 
dniem 31 grudnia 2019 r. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 31z ustawy o COVID-19 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Zmiany w Podatku dochodowym od osób prawnych - art. 38f do 38m ustawy o CIT 

 

Strata 2020 r. - obniżenie dochodu lub przychodu za 2019 r  

W podatku CIT ustawodawca przewidział, że podatnicy, którzy z powodu COVID-19: 
1)       ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 
dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz 
2)       uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa wyżej, przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów 
uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa wyżej 
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany 
w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa wyżej.  
2. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym 
dokonywane jest obniżenie podatnik składa korektę zeznania. 
Co ważne, strata nieodliczona zgodnie z powyższym podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5 o CIT.  



 

www.mcmlegal.pl 

 

 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 38f ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Darowizny COVID-19 - wpływ na podstawę opodatkowania 

Darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, 
a nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy o CIT: 
1)       podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o 
COVID-19; 
2)       Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych; 
3)       Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania 
działalności statutowej, 
- podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT.  
 
Możliwość odliczenia darowizn przewidziana została odpowiednio w kwotach: 
1) 200% - darowizna dokonana do 30 kwietnia 2020 roku; 
2) 150% - darowizna dokonana w maju 2020 roku; 
3) 100% - darowizna dokonana w okresie od 01 czerwca 2020 roku do 30 września 2020 roku. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 38g ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Środek trwały będący budynkiem - zmiana terminu zapłaty podatku 

ustawodawca do dnia 20 lipca 2020 r. przedłużył termin zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24b ust. 11 
zdanie pierwsze (podatek od przychodów z budynków), za miesiące marzec–maj 2020 r., w których podatnik 
spełniał łącznie następujące warunki: 
1)       podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 
2)       uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT, są 
niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w 
przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT. 
 
Ustawodawca zastrzegł jednak, że wymóg 50cio procentowego zaniżenia przychodów nie znajduje 
zastosowania do podatników, którzy: 
a. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; 
b. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 
przychodów, o których mowa w art. 12; 
c. rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r. 
 
Ustawodawca wyjaśnił, że przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których 
mowa w art. 12 ustawy o CIT, uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności 
gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 38h ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Zwolnienie dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu 

Ustawodawca wprowadził zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 2 i 
ust. 25 ustawy o CIT (złe długi) za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których 
spełnione zostały łącznie następujące warunki: 
- podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-
19; 
- uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o 
CIT, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w 
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przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT. 
 
Ustawodawca zastrzegł jednak, że wymóg 50cio procentowego zaniżenia przychodów nie znajduje 
zastosowania do podatników, którzy: 
a. stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; 
b. rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie 
przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o CIT; 
c. rozpoczęli działalność w 2020 r. 
 
Przez średnie przychody rozumie się przy tym kwotę stanowiącą iloraz przychodów, o których mowa w art. 12 
ustawy o CIT, uzyskanych w poprzednim roku podatkowym i liczby miesięcy, w których była prowadzona 
działalność gospodarcza w tym roku.  
 
Dla podatników, których rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., a posiadających 
zobowiązania, o których mowa w art. 18f ust. 1 pkt 2 (świadczenia, które nie zostały uregulowane, pomimo 
upływu 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty), ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na tym, że 
zobowiązania te podlegają doliczeniu do dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki począwszy od 
pierwszego okresu rozliczeniowego następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 
2021 r., jeżeli do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 38i ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Mali podatnicy - zaliczki uproszczone 

Podatnicy będący małymi podatnikami (obrót do 2.000.000 Euro za poprzedni rok podatkowy), którzy na 2020 
r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy 
wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19.  
W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się 
począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Przy 
obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.  
O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu składanym za 2020 r. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 38j ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Prawo do jednorazowej amortyzacji 

Podatnik ma prawo do jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych, które zostały 
nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji 
środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za wyżej wymienione towary uznaje się 
między innymi maseczki ochronne, respiratory, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do 
dezynfekcji i higieny rąk.  
 
Powinno mieć zastosowanie do każdej działalności / branży, bez względu na profil przedsiębiorcy.  (uwaga 
autora). 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 38k ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej 

Kwalifikowane koszty działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów 
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 podatnik może odliczyć również od podstawy obliczenia zaliczki 
na CIT.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
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Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 38l ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

 

Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej 

Podatnicy osiągający w 2020 roku kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 
które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 mogą stosować stawkę 5% w trakcie roku 
podatkowego, obliczając zaliczki na CIT. 
 
Powyższe stosuje się również, gdy podatnik nie posiada niekwalifikowanego prawa ani ekspektatywy uzyskania 
go, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego 
urzędu w terminie 6ciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym przy obliczeniu zaliczki na CIT zastosował 
stawkę 5%. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 6 ustawy ZmCOVID-19 
Dodane przepisy: art. 38m ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Ceny transferowe - zmiana terminu 

Ustawodawca zdecydował się przedłużyć do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach 
transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w 
przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 
dniem 31 grudnia 2019 r. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 1 pkt 17 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 31z ustawy o CIT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 

Podatek od towarów i usług 

 
Nowe JPK_VAT dla dużych przedsiębiorców - odroczenie 

Dotychczas, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw, obowiązek składania przez dużych przedsiębiorców nowego pliku JPK_VAT 
uznawano za odroczony do dnia 1 kwietnia 2020 roku. Z uwagi na sytuację epidemiczną Ustawodawca 
zdecydował się, że duzi przedsiębiorcy, podobnie jak pozostali, będą obowiązani składać nowy plik JPK_VAT 
od 1 lipca 2020 roku.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.  
Podstawa prawna: art. 58 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT 

Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
Matryca Stawek VAT - odroczenie 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200) od 1 kwietnia 2020 roku zastosowanie miała znaleźć nowa 
matryca stawek. Z uwagi na sytuację epidemiczną ustawodawca zdecydował się odsunąć w czasie wejście w 
życie nowych stawek VAT, przewidując ich stosowanie od dnia 1 lipca 2020 roku.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 63 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 7-8, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o VAT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Wiążąca Informacja Stawkowa - przesunięcie obowiązywania zasad 
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Wiążąca informacja stawkowa, zwana dalej "WIS", jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania 
podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia 
usług. WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, na wniosek których została wydana. Na 1 lipiec 2020 
roku (z 1 kwietnia 2020 roku) Ustawodawca zdecydował się przesunąć obowiązywanie zasad związanych z 
wydawaniem i stosowaniem wiążących informacji stawkowych. Wskazał przy tym, że WIS wydana przed dniem 
1 lipca 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru 
będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu 30 
czerwca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu, z zastrzeżeniami wynikającymi z przepisów 
ustawy zmieniającej ustawę o VAT.  
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 31.03.2020 r.  
Podstawa prawna: art. 63 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 7 ust 1-5, art. 8 ust. 1-4, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o 
VAT 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

 
 

Zmiany w podatku od sprzedaży detalicznej  

 

Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej 

W uzasadnieniu do projektu ustawy zmieniającej autorzy wskazali, że ustawa o podatku od sprzedaży 
detalicznej z dniem 1 września 2016 roku wprowadziła do polskiego systemu podatkowego nową daninę – 
podatek od sprzedaży detalicznej. Podatek nie był dotychczas pobierany. Przepisy ustawy zawieszały bowiem 
jego stosowanie do końca czerwca 2020 roku. Jak przyjęto w uzasadnieniu projektu ustawy zmieniającej 
obecnie niezbędne jest dalsze przedłużenie zawieszenia stosowania podatku od sprzedaży detalicznej do 
końca 2020 r., w celu zminimalizowania negatywnych skutków gospodarczych związanych z 
rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19. 
 
Wejście w życie: Zmiany te wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.   
Podstawa prawna: art. 47 ustawy ZmCOVID-19 
Znowelizowane przepisy: art. 11a ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej 
Autor: r.pr. Leszek Kaczmarek 

  


