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  NA JAKIE WSPARCIE MOGĄ LICZYĆ FIRMY   

  

 

Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów przedstawiły założenia tarczy 

antykryzysowej, która ma ograniczyć gospodarcze skutki epidemii koronawirusa.  

Wiele rozwiązań dotyczy podatków. Oto najważniejsze propozycje. 

1. Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek  

od wynagrodzeń (rozumianych szeroko, a więc nie tylko z tytułu umów o pracę) 

pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być 

dokonana do 1 czerwca 2020 r. 

2. Wprowadzenie możliwość odroczenia danin publicznych (PIT, CIT, VAT, składek na 

ZUS) bez konieczności uiszczania z tego tytułu opłat i odsetek.  Czasowa rezygnacja  

z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 

podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa ma mieć 

zastosowanie za okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. 

3. Możliwość wstecznego rozliczenia straty. W sytuacji spadku przychodów o 50 proc.  

w 2020 r. (w stosunku do 2019 r.) przedsiębiorcy uzyskają prawo obniżenia dochodu  

do opodatkowania za 2019 r. o wysokość straty za 2020 r. Takie rozliczenie straty 

miałoby następować w formie odpowiedniej korekty zeznania za 2019 r. Rozwiązanie to 

ma objąć firmy z branż szczególnie dotkniętych kryzysem. Jako przykłady Ministerstwo 

Rozwoju wskazuje transport i turystykę. Ponadto  ma obowiązywać limit rozliczanej w 

ten sposób straty: 5 mln zł.   

4. Przesunięcie wejścia w życie nowego formatu JPK na 1 lipca 2020 r. (istotne dla dużych 

firm, które miały być objęte nowym obowiązkiem od kwietnia). 

5. Przedłużenie terminu zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych za 

miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. Z możliwości tej będą mogli skorzystać 

podatnicy, których przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu 

poprzedniego roku będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatek ten będą mogli zapłacić 

w późniejszym terminie również podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku 

przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje epidemii.  

6. Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych 

długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone 

zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Innymi słowy, brak 

terminowego regulowania faktur czasowo nie będzie zwiększał wysokości zaliczek na 

podatek dochodowy. Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać podatnicy, 

których przychody w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co 

najmniej 50 proc. Rozwiązanie to skierowane jest również do podmiotów, które nie 

osiągnęły w poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą negatywne 

konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa. 

7. Wprowadzenie możliwości rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie 

zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. Z uproszczonych zaliczek będą mogli 

zrezygnować „mali podatnicy”. Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, 

za okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów. 

8. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych. 

9. Wprowadzenie odliczenia w podatku PIT i CIT z tytułu darowizn (pieniężnych lub 

rzeczowych) przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. 
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10. Możliwość wprowadzenie przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla 

przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu pandemii koronawirusa. 

11. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności 

pieniężnych. 

12. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów 

Rzeczywistych (CRBR). 

13. Krajowa Administracja Skarbowa przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej ma 

wykazywać  większą elastyczność, np. zawieszać kontrole podatkowe oraz postępowania 

podatkowe na czas obowiązywania stanu epidemicznego. 

Podjętych ma zostać również wiele innych działań, np. w niektórych sytuacjach możliwe 

będzie otrzymanie wsparcia na utrzymanie pracowników - Skarb Państwo ma sfinansować 

40 proc. ich płacy. Ministerstwo Rozwoju zapowiada również duże ułatwienia w dostępnie 

do różnego rodzaju form finansowania przedsiębiorstw. 

Należy podkreślić, że są to tylko propozycje i zapowiedzi. Nie przedstawiono jeszcze 

projektu specjalnej ustawy wprowadzającej opisane rozwiązania. Nie wiadomo zatem, kiedy 

zostanie ona uchwalona i jakie rozwiązania zostaną ostatecznie przyjęte. Będziemy 

monitorować prace legislacyjne i o nich informować.  

W najbliższych dniach przedsiębiorcy muszą zatem polegać na instytucjach dostępnych  

w ramach obowiązujących przepisów. W przypadku problemów z zachowaniem płynności 

finansowej rekomendujemy o występowanie z wnioskami o przyznanie ulg w spłacie 

zobowiązań podatkowych: odroczenie terminu płatności podatku albo rozłożenie go na raty. 

Jest prawdopodobne, że rozwiązania zawarte w specustawie (np. zapowiadany brak opłaty 

prolongacyjnej) obejmą również tego typu wnioski złożone przed jej opublikowaniem. 

Warto również odnotować, że Unia Europejska pracuje nad czasowym złagodzeniem zasad 

dotyczących udzielania przez państwa pomocy przedsiębiorcom. To również powinno 

ułatwić skorzystanie z opisanych rozwiązań. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Konrad Piłat 

 

  
partner, doradca podatkowy doradca podatkowy 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl; e-mail: konrad.pilat@kndp.pl; 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp.pl  


