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Tarcza Antykryzysowa 4.0 a prawo podatkowe 

Podsumowanie najważniejszych zapisów Tarczy 4.0 w zakresie prawa 

podatkowego: 

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych nie będą uznawane za przychód podatkowy dla 

przedsiębiorców, 

członkowie zarządu nie będą ponosić odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki również 

w sytuacji, gdy wykażą, m.in. że we właściwym terminie dokonano obwieszczenia o otwarciu postępowania 

o zatwierdzenie układu oraz, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu doszło do prawomocnego 

zatwierdzenia układu albo w jego następstwie do otwarcia postępowania sanacyjnego lub do złożenia 

uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, 

możliwość odliczenia od podatku darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 przekazanych na rzecz 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych itp. za pośrednictwem 

organizacji pożytku publicznego, 

zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres marzec - grudzień 2020 r., 

możliwość zaliczania do kosztów podatkowych zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada 

dostarczonych towarów (wykonanych robót i usług) oraz zwłoka w dostarczeniu towarów wolnych od wad   

(zwłoka w  usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług) powstała w związku z COVID-19, 

terminy do złożenia informacji MDR (dot. schematów podatkowych) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte są 

zawieszone do 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku z COVID-19 (w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż 

do dnia 30 czerwca 2020 r.), 

możliwość stosowania przez płatnika certyfikatów rezydencji (niezawierających okresu ważności),w 

odniesieniu do których okres 12 miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przez okres obowiązywania tych stanów oraz 

2 miesięcy po ich odwołaniu (np. do celów zastosowania zwolnienia dywidendy, odsetek z podatku u źródła), 

w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-

19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu 

rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat 

rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim 

zawartych, 

przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (sporządzenie lokalnej 

dokumentacji) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r. albo o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie 

od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., 

przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych: do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r. albo o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie 

od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc 

od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia). 
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