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PROJEKT PRZEPISÓW WSPOMAGAJĄCYCH WALKĘ 

Z KORONAWIRUSEM ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY 
 

  

 

Podmioty posiadające grunty w użytkowaniu wieczystym nie muszą do końca marca 

uiszczać opłaty rocznej. Termin zapłaty za 2020 r.  został wydłużony do 30 czerwca. 

Dotyczy to również opłaty za przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności.  

To jedna ze zmian wynikająca z opublikowanego w weekend projektu ustawy mającej na 

celu wprowadzenie mechanizmów ułatwiających walkę z epidemią oraz ograniczenie jej 

gospodarczych skutków. 

W projekcie pojawiły się zarówno rozwiązania, o których informowaliśmy w czwartek (Tax 

Alert z 19 marca), jak i zupełnie nowe propozycje. Oto najważniejsze z nich. 

1. Przesunięcie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. 

2. Wydłużenie do 14 dni terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na 

rachunek bankowy kontrahenta niewykazany na tzw. białej liście. Ma ono obowiązywać 

tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonych z powodu COVID-19. 

1. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umów pożyczek jeżeli biorącym 

pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii. 

Zwolnienie ma obowiązywać do 31 sierpnia 2020 r. 

2. Umożliwienie dokonywania czynności dotyczących produkcji, przemieszczania  

i zużycia wyrobów akcyzowych bez obecności funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej. Co do zasady na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 90 ustawy 

o Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku podmiotów dokonujących czynności 

dotyczących produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych kontrola celno-

skarbowa może być wykonywana jako kontrola doraźna lub kontrola stała. Może ona 

polegać m.in. na bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach 

związanych z działalnością objętą kontrolą. Przepisy te przewidują obowiązek 

dokonywania niektórych czynności w obecności funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej albo dokonania niektórych czynności przez funkcjonariusza Służby Celno-

Skarbowej. Ze względu na epidemię naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł 

odstąpić, w niektórych przypadkach, od obecności funkcjonariusza. 

3. Zawieszenie kontroli i postępowań podatkowych. W okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii organy prowadzące postępowania lub kontrole 

uzyskają uprawnienie ich zawieszenia. Ponadto Minister Finansów będzie mógł 

rozporządzeniem zawiesić postępowania wskazując: zakres terytorialny zawieszenia, 

rodzaje postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres, na który następuje 

zawieszenie. Rozporządzenie będzie mogło dotyczyć postępowania i kontrole 

prowadzone zarówno przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (np. naczelników 

urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb 

administracji skarbowej), jak i samorządowe organy podatkowe, np. burmistrzów i 

prezydentów miast. 

4. Przedłużenie do 6 miesięcy terminu na wydanie przez Dyrektora Krajowej Informacji 

Skarbowej interpretacji indywidualnej. Projektodawcy wskazują, że epidemia może 

uniemożliwić wydawanie interpretacji w wynikającym z Ordynacji podatkowej 3-

miesięcznym terminie. Z tego względu chcą go dwukrotnie wydłużyć. Co więcej, projekt 
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przewiduje, że Minister Finansów miały prawo dać Dyrektorowi Krajowej Informacji 

Skarbowej, w drodze rozporządzenia, dodatkowe 3 miesiące. Oznacza to, że w 

najbardziej niekorzystnej sytuacji wnioskodawca będzie czekał na odpowiedzieć 

trzykrotnie dłużej niż zakładał. 

5. Zawieszenie działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2020 r. 

Projekt zawiera także szereg przepisów niezwiązanych z rozliczaniem podatków. Dotyczą 

one m.in.: 

1. Możliwości dostosowania  umów w sprawie zamówień publicznych do sytuacji 

spowodowane pandemią COVID-19. 

2. Wydłużenia terminu składania przez cudzoziemców wniosków o udzielenie zezwoleń 

pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, 

jeżeli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub w czasie stanu epidemii. 

3. Wprowadzenia dla pracodawców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się 

koronawirusa większej elastycznego w zakresie ustalania czasu pracy zatrudnionych 

osób. 

4. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnianych przez 

niektórych przedsiębiorców oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne 

– w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. 

5. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku niektórych 

przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników. 

6. Wprowadzenia możliwości odbywania posiedzeń zarządów i rad nadzorczych spółek z 

ograniczoną odpowiedzialnością  oraz spółek akcyjnych z wykorzystaniem nowych 

technologii, tj. w szczególności w trybie telekonferencji albo wideokonferencji. 

7. Możliwości uzyskania tymczasowego profilu zaufanego (pozwalającego na załatwianie 

spraw z administracją za pośrednictwem ePUAP) bez konieczności osobistego 

stawiennictwa w urzędzie. 
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