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Warszawa, 22 marca 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa rozwija się dynamicznie. Wszyscy jesteśmy świadomi 
groźby globalnego kryzysu ekonomicznego. Przed przedsiębiorcami stoją szczególne wyzwania. Szybko 
podjęte działania antykryzysowe pozwolą na dalsze funkcjonowanie firm. 

Aby ułatwić Państwu działalność w tak trudnych czasach, przygotowaliśmy opracowanie zmian w 
zakresie podatków, rachunkowości i ubezpieczeń społecznych, przewidzianych w projekcie ustawy 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 (ustawa o COVID-19). Naszym celem jest przedstawienie Państwu w dostępny 
i czytelny sposób rozwiązań. z których wkrótce będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa. 

Projekt ustawy pochodzi z 21 marca 2020 r. i zapewne będzie podlegał zmianom. Nasze opracowanie 
również będzie podlegało aktualizacji. 

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie będzie ułatwieniem Państwa codziennych działań. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Małgorzata Breda 
doradca podatkowy 
 
 malgorzata.breda@adnpodatki.pl 
 501 810 319 

Barbara Filemonowicz 
radca prawny | doradca podatkowy 
 
 barbara.filemonowicz@adnpodatki.pl 
 695 249 566 
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Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych (w tym podatku zryczałtowanego) 

1. Rozliczenie straty z 2020 r. 

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia wysokości starty z 2020 r. z pozarolniczej 
działalności gospodarczej o dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Obniżenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za 2019 r. Nie ma ograniczenia co do 
wysokości odliczonej straty. 

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: 

 poniesienie w 2020 r. straty z pozarolniczej działalności gospodarczej i  

 uzyskanie w 2020 r. łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej 
opodatkowanych skalą, liniowo lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym niższych o co 

najmniej 50% niższych od tych uzyskanych w 2019 r. 

Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych 
zasadach, tj. stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o PIT albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52k ustawy o PIT 

2. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią 

Co się zmienia? 

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania za 2020 r.: 

 wsparcia gwarancyjnego, 

 dopłat do kredytów, 

 dopłat do oprocentowania kredytów, 

Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej na podstawie ustawy o COVID-19. Dodatkowym 

warunkiem zwolnienia z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r. 

Podstawa prawna: art. 3 i art. 11 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52l ustawy o PIT, art. 57d ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
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3. Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy 

opodatkowania 

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania za 2020 r., uprzednio nieodliczone 
darowizny dokonane w tym okresie dla: 

 podmiotów leczniczych, 

 Agencji Rezerw Materiałowych, 

 Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby. 

Podstawa prawna: art. 3 i 11 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52m ustawy o PIT, art. 57b ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

4. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników  

Co się zmienia? 

Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19 mogą uiścić w 

terminie późniejszym, do 1 czerwca 2020 r., zaliczki na podatek od przychodów: 

 ze stosunku służbowego,  

 stosunku pracy,  

 pracy nakładczej lub 

 spółdzielczego stosunku pracy oraz  

oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Udogodnienie dotyczy zaliczek pobranych 
w marcu i kwietniu 2020 r. 

Przepis stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu 
praw majątkowych. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52n ustawy o PIT 

5. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem 

Co się zmienia? 
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Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-
maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r.  

Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: 

 poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19, 

 uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 

50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku 
podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 

uzyskanych w tym roku średnich przychodów). 

Tego drugiego warunku nie stosuje się do: 

 podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala 
się przychodów, lub  

 którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 
uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub 

 którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. 

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej 
uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby 

miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52o ustawy o PIT 

6. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników 

Co się zmienia? 

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego 

zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania 
dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów 

wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich 
nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. 

Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: 

 podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19; 

 uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 

50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 
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podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich przychodów. 

Tego drugiego warunku nie stosuje się do: 

 podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala 
się przychodów, lub  

 którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub 

 którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. 

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej 

uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby 
miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52p ustawy o PIT 

7. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych 

Co się zmienia? 

Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w 
poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, mogą zrezygnować w trakcie roku 

podatkowego z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. 
Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-

19.  

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 
2020 r. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52q ustawy o PIT 

8. Zwolnienie świadczeń postojowych  

Co się zmienia? 

Przyznane na podstawie ustawy o COVID-19 świadczenia postojowe zwolnione są z opodatkowania. 

Podstawa prawna: art. 3 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 52r ustawy o PIT 
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9. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP) 

Co się zmienia? 

Przedłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, 
o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT, który nałożony na podmioty powiązane: 

 obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji 
kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub 

 realizujące transakcje kontrolowane 

Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 

31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

Podstawa prawna: art. 31zb ustawy o COVID-19 
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Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych 

1. Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP) 

Co się zmienia? 

Przedłużony został do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, 
o którym mowa w art. 11t ustawy o CIT, który nałożony na podmioty powiązane: 

 obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji 

kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub 

 realizujące transakcje kontrolowane 

Przedłużenie dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 
31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

Podstawa prawna: art. 31zb ustawy o COVID-19 

2. Rozliczenie straty z 2020 r. 

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mieli możliwość jednorazowego obniżenia wysokości starty z bieżącego roku 
podatkowego o dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym. Obniżenie dokonywane będzie 

poprzez złożenie korekty zeznania za poprzedni rok podatkowy. Odliczenie straty nie może przekroczyć 
kwoty 5 mln zł. Pozostałą kwotę straty można odliczyć na zasadach ogólnych. 

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest spełnienie dwóch warunków jednocześnie: 

 poniesienie straty 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., i  

 uzyskanie przychodów niższych o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności 
w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy. 

Jeśli podatnik nie skorzysta z tej możliwości, będzie mógł rozliczyć stratę na dotychczasowych 

zasadach, tj. stosownie do art. 9 ust. 3 ustawy o PIT albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku 
dochodowym. 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38f ustawy o CIT 
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3. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej w związku z epidemią 

Co się zmienia? 

Podatnicy nie będą uwzględniali w podstawie opodatkowania: 

 wsparcia gwarancyjnego, 

 dopłat do kredytów, 

 dopłat do oprocentowania kredytów, 

Zwolnienie dotyczy tylko pomocy uzyskanej na podstawie ustawy o COVID-19. Warunkiem zwolnienia 
z opodatkowanie jest otrzymanie tych przychodów w 2020 r. 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38g ustawy o CIT 

4. Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy 

opodatkowania 

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy obliczenia podatku bądź zaliczki, uprzednio nieodliczone 
darowizny dokonane dla: 

 podmiotów leczniczych, 

 Agencji Rezerw Materiałowych, 

 Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 

Warunkiem odliczenia jest cel darowizny, jakim ma być przeciwdziałanie COVID-19, wszelkie czynności 

związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków choroby. 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38h ustawy o CIT 

5. Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem 

Co się zmienia? 

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, za okresy marzec-
maj 2020 r., został przedłużony 20 lipca 2020 r.  

Warunkiem przedłużenia jest spełnienie następujących warunków łącznie: 
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 poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-
19, 

 uzyskanie w danym miesiącu przychody są niższe 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 drugiego warunku nie stosuje się do: 

 podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala 
się przychodów, lub  

 którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym 

okresie przychodów, lub 

 którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. 

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów, uzyskanych w roku rozpoczęcia 
prowadzenia działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38j ustawy o CIT 

6. Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników 

Co się zmienia? 

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy którzy nie uregulowali swojego 

zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do zwiększania 
dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów 

wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego. Taki obowiązek został na nich 
nałożony w związku z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom. 

Warunkiem tego odstępstwa jest spełnienie następujących warunków łącznie: 

 podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19; 

 uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody 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. 

Tego drugiego warunku nie stosuje się do: 
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 podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala 
się przychodów, lub  

 którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów, lub 

 którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. 

Średnie miesięczne przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności gospodarczej 
uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby 

miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. 

Jeżeli podatnik, którego rok podatkowy zakończy się przed dniem 1 października 2020 r., posiada 
zobowiązania, które nie zostaną uregulowane do dnia złożenia zeznania za ten rok, 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. (o ile do dnia terminu płatności tej zaliczki zobowiązanie to nie zostanie uregulowane) 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38j ustawy o CIT  

7. Rezygnacja z zaliczek uproszczonych 

Co się zmienia? 

Mali podatnicy, czyli tacy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto) nie przekroczyła w 
poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, mogą zrezygnować w trakcie roku 

podatkowego z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r. 
Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-
19.  

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za 
2020 r.  

Zasady te stosuje się odpowiednio do podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok 

kalendarzowy i obejmuje część 2020 r. 

Podstawa prawna: art. 4 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 38k ustawy o CIT 
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Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i 
usług 

1. Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek 

Co się zmienia? 

Nowa matryca stawek, która miała być stosowana od 1 kwietnia, zacznie obowiązywać od 1 lipca br.  

Podstawa prawa: art. 39 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o VAT 

2. Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją 
dla dużych podatników 

Co się zmienia? 

Duzi przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do 

wymogów nowego sposobu raportowania JPK_VAT. Termin składania przez nich nowych JPK_VAT 
został przesunięty na 1 lipca 2020 r.  

Podstawa prawna: art.42 ustawy o COVID-19 

Znowelizowane przepisy: art. 28 pkt 6 ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy VAT oraz 

niektórych innych ustaw  

3. Wiążąca Informacja Stawkowa 

Co się zmienia? 

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej Informacji Stawkowej wejdą w życie 

o trzy miesiące później niż zakładano, tj. dopiero 1 lipca 2020 r. Tym samym do 1 lipca br. nadal będą 
obowiązywały indywidualne interpretacje podatkowe dotyczące wysokości stawek podatku VAT. 

Podstawa prawna: art. 47 ustawy o COVID-19 

Nowelizowane przepisy: art. 7 ust. 1-5, art. 8 ust. 1-4 oraz art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 

r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. 
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Zmiany w zakresie pozostałych podatków 

1. Zwolnienie pożyczek z PCC 

Co się zmienia? 

Zwolnione będą z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki dotyczące działalności 

gospodarczej. 

Zwolnieniem zostaną objęte pożyczki spełniające łącznie poniższe warunki: 

 umowa pożyczki została zawarta do dnia 31 sierpnia 2020 r.,  

 pożyczkobiorca jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 

r. – Prawo przedsiębiorców,  

 płynność finansowa pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Podstawa prawna: art. 15q ustawy o COVID-19 

2. Wyłączenie z podstawy opodatkowania w podatku bankowym 

Co się zmienia? 

Do podstawy opodatkowania podatkiem bankowym nie będzie wliczało się wartości aktywów 
wynikających z umów kredytu udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, 
zawartych od momentu wejścia w życie ustawy o COVID-19. 

Podstawa prawna: art. 31j ustawy o COVID-19 

3. Podatek od nieruchomości – zwolnienie z podatku, przedłużenie terminu 
płatności 

Co się zmienia? 

Rada gminy będzie mogła 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. 

Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, będą mogli przedłużyć, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od 

nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r. 

Podstawa prawna: art. 15p ust. 1 oraz art. 15p ust. 2 ustawy o COVID-19 
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4. Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej 

Co się zmienia? 

Pobór podatku od sprzedaży detalicznej, który miał się rozpocząć od dnia 1 lipca 2020 r. został 

odroczony.  

Podatek będzie pobierany dopiero od przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od dnia 1 
stycznia 2021 r. 

Podstawa prawna: art. 28 ustawy o COVID-19  

Znowelizowane przepisy: art. 11a ustawy podatku od sprzedaży detalicznej 
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Zmiany w zakresie Ordynacji podatkowej i w ustawie o 
Krajowej Administracji Skarbowej 

1. Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej 

Co się zmienia? 

Do decyzji organów podatkowych wydanych na podstawie wniosku złożonego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, a w 
przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 30 dni po jego 

odwołaniu, mających na celu: 

 odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty, 

 odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub 

odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 

 umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę 

prolongacyjną, 

które dotyczą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, nie stosuje się przepisów dotyczących 

opłaty prolongacyjnej. 

Podstawa prawna: art. 15y ustawy o COVID-19  

2. Zawieszenie postępowań i kontroli 

Co się zmienia? 

W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić z urzędu 
albo na wniosek: 

 postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową, 

 kontrolę celno-skarbową, 

 postępowanie w sprawach wynikających z ustawy o grach hazardowych. 

Postanowienie wydane w tej sprawie wywołuje skutki prawne od chwili jego wydania, a następnie 
podlega doręczeniu. 

Alternatywnie, Minister Finansów może rozporządzeniem zawiesić wymienione postępowania lub 
kontrole. 

Okresów zawieszonych postępowań i kontroli nie wlicza się okresów ich zawieszenia. 

Podstawa prawna: art. 15zzh ustawy o COVID-19  
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3. 14-dniowy termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek 
spoza Białej Listy 

Co się zmienia? 

Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście 
ulega wydłużeniu z 3 do 14 dni. Złożenie tego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji 

podatkowych (w VAT i CIT/PIT) związanych z wpłata na taki rachunek. 

Zmiana ta obowiązuje tylko w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19. 

Podstawa prawna: art. 15zzm ustawy o COVID-19  

4. Zmiany w interpretacjach indywidualnych 

Co się zmienia? 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych niewydanych przed wejściem w życie ustawy o COVID-
19, od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, a w 

przypadku ogłoszenia stanu epidemii – do dnia jego odwołania, ulega wydłużeniu o 3 miesiące (tj. do 
6 miesięcy). Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia Ministra Finansów – 

nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące. 

Nie ulega zmianie termin na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek. 

Podstawa prawna: art. 31g ustawy o COVID-19  

5. Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR) 

Co się zmienia? 

Terminy raportowania tzw. schematów podatkowych krajowych (tj. schematów, które nie są 

schematami podatkowymi transgranicznymi) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu 
w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.) 

Podstawa prawna: art. 31za ustawy o COVID-19  

6. Zmiany w kontroli celno-skarbowej przy czynnościach w zakresie wyrobów 

akcyzowych 

Co się zmienia? 

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 
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obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, naczelnik urzędu celno-
skarbowego na podstawie analizy ryzyka, może odstąpić od: 

 obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności podlegającej kontroli celno-
skarbowej, 

 dokonania czynności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ustawy o 
Krajowej Administracji Skarbowej przez tego kontrolującego. 

Odstąpienie następuje poprzez powiadomienie podmiotu. Podmiot przekazuje niezwłocznie 

naczelnikowi urzędu celno-skarbowego informacje o przebiegu przeprowadzonych czynności. 

Podstawa prawna: art. 15zg ustawy o COVID-19  

7. Zmiany w zakresie zadań funkcjonariuszy KAS 

Co się zmienia? 

Minister Finansów, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, których rozmiar przekracza możliwość wykonywania zadań przez 
funkcjonariuszy, może w drodze rozporządzenia określić zadania KAS, które nie wymagają 

wykonywania wyłącznie przez funkcjonariuszy. 

Możliwość czasowego przeniesienia funkcjonariusza KAS do innej jednostki organizacyjnej KAS może 

zostać wydłużone o kolejne 6 miesięcy, w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii okres czasowego przeniesienia. 

Podstawa prawna: art. 29 ustawy o COVID-19  

Znowelizowane przepisy: art. 2 ust. 2 pkt 4 i ust. 4, art. 153 ust. 1 pkt 8, art. 162 ust. 5a ustawy o 
Krajowej Administracji Skarbowej 
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Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych 

1. Brak opłaty prologacyjnej 

Co się zmienia? 

Nie nalicza się opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty 
dotyczącego należności z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku 

złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo w okresie 30 dni po jego 
odwołaniu, a w przypadku ogłoszenia stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania albo w okresie 
30 dni po jego odwołaniu. 

Podstawa prawna: art. 15z ustawy o COVID-19  

2. Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych 

Co się zmienia? 

Płatnik składek informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta 
zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie 

wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej umowy. 

Podstawa prawna: art. 10 ustawy o COVID-19  

Znowelizowane przepisy: art. 36 ust. 17, art. 45 ust. 1 pkt 1b   ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych 
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Zmiany w zakresie rachunkowości 

1. Zmiana terminu sporządzenia, zatwierdzenia i udostepnienia sprawozdania 
finansowego w drodze rozporządzenia 

Co się zmienia? 

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, Minister Finansów, w 

drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków: 

 w zakresie ewidencji oraz  

 w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 

jednostki lub organu sprawozdań lub informacji wynikających z ustawy o rachunkowości oraz  

 w zakresie aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,  

biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków. 

W przypadku określenia nowego terminu wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia 

sprawozdań finansowych, przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, 
zwyczajne zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie oraz zwyczajne walne zgromadzenie  

powinno odbyć się do dnia wskazanego w tym rozporządzeniu. 

W przypadku określenia nowego terminu wypełniania obowiązków w zakresie zatwierdzenia 
sprawozdań finansowych, przypadającego później niż 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę do dnia wskazanego w tym 
rozporządzeniu. Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego wniosek w sprawie absolutorium dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarządu 
powiatu lub zarządu województwa, w terminie 15 dni przed dniem wskazanym w rozporządzeniu. 

Podstawa prawna: art. 15zze ust. 1 ustawy o COVID-19 
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