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Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

zmiany dotyczące podatków
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26 marca 2020

Rządowy pakiet rozwiązań, ograniczający w pewnym zakresie skutki epidemii koronawirusa dla
gospodarki, nazywanych założeniami tarczy antykryzysowej został w dniu wczorajszym przyjęty
przez Radę Ministrów i skierowany pod obrady sejmowe. Zwracamy jednak uwagę, iż projekt
specustawy odbiega od swojej pierwotnej wersji.

Zmiany dotyczą m.in. ulgi B+R, IP-BOX (możliwość uwzględnienia preferencji w trakcie roku
podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek), możliwości odliczenia od podatku nawet 200%
wartości darowizny oraz możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu
produkcji towarów przeciwdziałających COVID-19. Jednocześnie zrezygnowano z propozycji
zwolnienia pożyczek z PCC oraz zwolnienia z PIT dopłat do kredytów.

Nasza Kancelaria po raz kolejny zapoznała się z projektowanymi zmianami i przygotowała dla
Państwa szczegółowe zestawienie omówienie proponowanych przez rząd form pomocy.

PODATKI DOCHODOWE

◼ Szersze możliwości rozliczenia strat podatkowych. Wprowadzone zostaną szczególne zasady rozliczania strat
podatkowych przez podatników, którzy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ponieśli stratę z pozarolniczej
działalności gospodarczej w 2020 r. Podatnicy będą mogli o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln zł,
obniżyć dochód uzyskany 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 gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.

◼ Nowe zwolnienia podatkowe.

− Zwalnia się od podatku przychody z tytułu przyznanych na podstawie ustawy antykryzysowej świadczeń postojowych.

− Zrezygnowano z wcześniej proponowanego zwolnienia od podatku przychodów z tytułu wsparcia gwarancyjnego oraz

dopłat do kredytów, a także dopłat do oprocentowania kredytów.

◼ Odliczenie od podatku darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-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
Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Wprowadzono zmianę polegającą na tym, że im wcześniej przekazana zostanie
darowizna, tym więcej będzie można odliczyć od podatku. Jeżeli darowizna zostanie przekazana:

− do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%wartości darowizny;

− w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; od dnia 1 czerwca 2020 r. do

dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

◼ Prolongata terminu przekazania przez płatników zaliczek na podatek PIT. Prolongata dotyczy zaliczek od podatku z
tytułu przychodów ze stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście pobranych w marcu i kwietniu. Zatem zapłata
zaliczki przez płatnika, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

◼ Możliwość przesunięcia terminu zapłaty podatku od budynków za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r., jeśli
w danym miesiącu zmniejszyły się przychody podatnika (o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca roku
poprzedniego).
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◼ Zwolnienie z obowiązku stosowania regulacji zobowiązujących do zwiększenia
przychodu w przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań. Ograniczone
do podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych
albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co
najmniej 50%.

◼ Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek. Mali podatnicy,
którzy wybrali na rok 2020 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.

◼ Możliwość jednorazowej amortyzacji od wartości początkowej środków trwałych,
nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i
wprowadzonych do ewidencji środków trwałych w 2020 r. Za towary związane z
przeciwdziałaniem COVID-19 uważa się w szczególności: maseczki ochronne,
respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie,
rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

◼ Koszty kwalifikowane, ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której
celem jest przeciwdziałanie COVID-19, podatnik może odliczyć od dochodu
będącego podstawą obliczenia zaliczki (a nie dopiero w zeznaniu rocznym).

◼ Podatnicy osiągający przychody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP-
BOX), które są wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19, mogą opodatkować je
stawką 5% w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

◼ Wydłużenie terminu na zgłoszenie zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy – z 3
do 14 dni.

◼ Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin na złożenie informacji o cenach
transferowych (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy
rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.).

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

◼ Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z
ewidencją) do 1 lipca 2020 r. Odroczenie dotyczy w praktyce dużych przedsiębiorców,
dla których obowiązek ten miał wejść w życie 1 kwietnia 2020 r. (dla pozostałych
podatników wchodził on w życie 1 lipca 2020 r.). Podatnicy będą mogli jednak
dobrowolnie rozliczyć się w nowej formie za kwiecień 2020 r.

◼ Odroczenie do 1 lipca 2020 r. wejścia w życie tzw. matrycy stawek VAT. Odroczone
zostaje zastąpienie obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU
2008) unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów, oraz aktualną Polską
Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.

◼ Możliwość wydawania konsumentom – za ich zgodą - paragonu lub faktury w formie
elektronicznej, przesyłając je w sposób uzgodniony z nabywcą. Brak obowiązku
dokonywania wydruku dokumentu w formie elektronicznej.

INNE WAŻNE ZMIANY

Podatek od nieruchomości

Rada gminy w ramach przyznanej autonomii podatkowej może wprowadzić, w drodze
uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Rada gminy również w
drodze uchwały, może przedłużyć wskazanym grupom przedsiębiorców, terminy płatności rat
podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30
września 2020 r.

Użytkowanie wieczyste

Przesunięty został termin na wnoszenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca
2020 r.
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Postępowania i kontrole podatkowe

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, bieg terminów

procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych, w tym sądowo-

administracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach administracyjnych,

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej,

kontrolach celno-skarbowych, postępowań w sprawach gier hazardowych i innych

postępowań prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega

zawieszeniu na ten okres.

Opłata prolongacyjna

Na podstawie wniosku Podatnika, opłata prolongacyjna nie będzie czasowo naliczana z

tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości

podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa.

Interpretacje indywidualne

Nastąpiło przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa

podatkowego o okres trzech miesięcy (w przypadku wniosków o wydanie interpretacji

nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy).

Schematy podatkowe

Terminy dotyczące schematów podatkowych innych niż schematy podatkowe

transgraniczne nie będą się rozpoczynać, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu w okresie od

dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020r.

Ceny transferowe

Do 30 września 2020 r. został przedłużony termin na złożenie informacji o cenach

transferowych (w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.).

Sprzedaż detaliczna

Podatnik nie będzie musiał płacić podatku od sprzedaży detalicznej za okresy

rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 (podatek wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.).

Jednocześnie przypominamy, 

że można z nami 

komunikować się poprzez 

koronawirus@axelo.pl oraz 

z naszymi opiekunami 

klientów, którzy są dostępni 

pod telefonami komórkowymi 

i imiennymi mailami.

Zachęcamy także do 

subskrybcji naszego 

newslettera - tym kanałem 

rozsyłamy na bieżąco alerty 

specjalne i inne istotne dla 

prowadzenia biznesu 

informacje.

axelo.pl/newsletter/
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