Tarcza Antykryzysowa a prawo podatkowe
Opublikowana ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia wykonawcze wprowadzają szereg zmian
w zakresie prawa podatkowego. Poniżej prezentujemy wybrane zmiany:

Podatek od nieruchomości
Możliwość uchwalenia przez radę gminy zwolnienia grupy przedsiębiorców, których sytuacja finansowa
uległa pogorszeniu (w związku z COVID-19) od podatku od nieruchomości należnego od gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za część 2020 roku oraz przedłużenia tym
przedsiębiorcom terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu nie
dłużej niż do końca września 2020 r.

Kontrole podatkowe
Zawieszenie biegu terminów procesowych w zakresie postępowania lub kontroli podatkowej oraz kontroli
celno-skarbowej na czas epidemii. Co istotne terminy zostaną odwieszone lub rozpocznie się ich bieg z dniem
23 maja 2020 r.

Rachunkowość
Przedłużenie terminów do sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego o 3 miesiące
(gdy rok obrotowy jest rokiem kalendarzowym, sprawozdanie powinno być przygotowane do końca czerwca
2020 r. i zatwierdzone do końca września 2020 r.)

Sprawozdawczość podatkowa
Zawieszenie terminów do składania deklaracji dotyczących MDR (nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.) oraz
przedłużenie terminu do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych i do złożenia oświadczenia
w tej sprawie do 30 września 2020 r. oraz do dołączenia grupowej dokumentacji cen transferowych do lokalnej
dokumentacji do końca 2020 r. (w przypadku podatników, których rok podatkowy się rozpoczął po 31 grudnia
2018 r. a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.).

Darowizny
Podatnicy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny pieniężne lub rzeczowe przekazane
w 2020 r. na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia COVID-19 dla podmiotów
świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw
Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

VAT
Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK dla dużych podatników.
Wydłużony zostanie termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony
na tzw. białej liście podatników VAT (z 3-dniowego na 14-dniowy).
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Interpretacje podatkowe
Przedłużenie terminu do wydania interpretacji podatkowej z 3 do 6 miesięcy.

PIT
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 poniosą stratę podatkową w 2020 r. i w 2020 r. uzyskali łączne
przychody o co najmniej 50% niższe niż w 2019 r., będą mieli możliwość jednorazowo obniżyć dochód
uzyskany w 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł.
Przesunięcie terminu obowiązku wpłaty zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od wynagrodzeń do
dnia 1 czerwca 2020 r.
Podatnicy spełniający określone warunki, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu do zapłaty podatku
od przychodów z budynków, za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.
Zwolnione od podatku dochodowego będzie świadczenie postojowe oraz świadczenia polegające na
zakwaterowaniu i wyżywieniu, otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

CIT
Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 poniosą stratę w roku podatkowym, będą mieli możliwość
jednorazowo obniżyć dochód o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł.
Odroczenie terminu złożenia IFT-2R do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,
w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 Ustawy o CIT (np.: odsetki, należności licencyjne).
Odroczenie terminu do złożenia CIT-8 do 31 maja 2020 r.
Podatnicy spełniający określone warunki, będą mogli skorzystać z przesunięcia terminu do zapłaty podatku
od przychodów z budynków, za miesiące marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r.
Zmiany dotyczące podatkowych grup kapitałowych (PGK) – złagodzenie warunków dotyczących obowiązku
braku zaległości podatkowych i obowiązku osiągnięcia przez PGK określonego udziału dochodów –
zastosowanie do roku podatkowego zaczynającego się przed 31 grudnia 2019 r. i kończącego się po tym
dniu lub do roku rozpoczynającego się po 2019 r. i kończącym się przed 2021 r.

Możliwość wystąpienia o ulgi podatkowe
Zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu mogą Państwo korzystać z możliwości przewidzianych w Ordynacji
podatkowej w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (np. odroczenie terminu płatności, rozłożenie
płatności na raty, czy też umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych). Przypominamy, że
warunkami skorzystania z takich ulg są ważny interes podatnika lub interes publiczny (co może mieć miejsce
w zaistniałej sytuacji).
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