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Od dnia 31.03.2020 obowiązuje tzw. „tarcza
antykryzysowa” - przepisy zawierające nowe
rozwiązania mające na celu chronić
pracodawców i pracowników przed skutkami
COVID-19. Z uwagi na fakt, że przepisy
charakteryzują się znacznym formalizmem i
mając na względzie zainteresowanie
klientów wprowadzonymi ulgami, zespół
TAAC Solutions prezentuje opracowanie
omawiające poszczególne zagadnienia
"tarczy antykryzysowej’’.

OD 31.03.2020
OBOWIĄZUJE
TARCZA
ANTYKRYZYSOWA

Wiele firm zatrudniających kilkudziesięciu i
kilkuset pracowników stanęło przed
dylematem zwalniania pracowników w
związku z ograniczoną produkcją.

 

Wprowadzone zmiany dla pracodawców
mają służyć zachowaniu miejsc pracy przy
jednoczesnym wsparciu ze środków
publicznych.

Przywileje dla

pracodawców



nie mniejszy niż 15% obrotów w ciągu 2
miesięcy spośród dowolnych miesięcy
2020 po 01.2020 porównując do
analogicznych dwóch miesięcy w 2019 lub 

nie mniejszy niż 25% obrotów – liczony jak
w powyżej tylko w wymiarze jednego
miesiąca

Aby firma mogła skorzystać z ulgi muszą
zaistnieć następujące okoliczności:
 

1). brak zaległości publicznoprawnych (w tym
ZUS, Fundusz Pracy) – nie dotyczy sytuacji
zawarcia układu z ZUS.

 

2).  brak podstaw   do złożenia wniosku o
upadłość podmiotu wedle art. 11 i 13 ustawy z
28.02.2003 Prawo upadłościowe. Wniosek o
ogłoszenie upadłości sp. z o.o. należy złożyć,

gdy zobowiązania pieniężne spółki
przekraczają wartość jej majątku, a stan ten
utrzymuje się przez okres ponad 2 lat.
 

3).  spadek obrotów (sprzedaży towarów i
usług) związany z COViD-19, rozumiany jako:

 

4). podpisane porozumienie z organizacjami
związkowymi w spółce lub przedstawicielem
załogi, jeżeli u pracodawcy nie działa
zakładowa organizacja związkowa. W
przypadku trudności w przeprowadzeniu
wyborów przedstawicieli pracowników z
powodu COVID-19, w szczególności
wywołanych nieobecnością pracowników,

trwającym przestojem lub wykonywaniem
przez część pracowników pracy zdalnej,
porozumienie to może być zawarte z
przedstawicielami pracowników wybranymi
przez pracowników uprzednio dla innych
celów przewidzianych w przepisach prawa
pracy.

Przywileje dla

pracodawców



Możliwe jest także skorzystanie z ulg w
postaci:
 

1). obniżenia czasu pracy o 20%, nie więcej
niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie może być niższe niż
minimalne wynagrodzenie.

  

2). ograniczenia dobowego odpoczynku do
nie mniej niż 8 godzin dziennie i
nieprzerwanego odpoczynku, do nie mniej
niż 32 godzin, obejmującego co najmniej 8
godzin nieprzerwanego odpoczynku
dobowego.

 

Możliwe jest także zawarcie porozumienia o
stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników niż wynikające z
umów o pracę zawartych z tymi
pracownikami lub porozumienie o
wprowadzeniu systemu równoważnego
czasu pracy, w którym jest dopuszczalne
przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym
12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar
czasu pracy jest równoważony krótszym
dobowym wymiarem czasu pracy w
niektórych dniach lub dniami wolnymi od
pracy.

Przywileje dla

pracodawców



Dofinansowanie części kosztów przez
starostę.

 

W przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19 pracodawca będzie mógł wystąpić
do starosty z wnioskiem o dofinansowanie
części kosztów wynagrodzeń pracowników
(usługodawców, zleceniobiorców). Okres
dofinansowania wynosi nie dłużej niż 3
miesiące. Wysokość dofinansowania (50-90%

kwoty minimalnego wynagrodzenia,

powiększonego o składki) zależy m.in. od
liczby pracowników. Pracodawca jest
zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową o
dofinansowanie przez okres dofinansowania
oraz po zakończeniu dofinansowania przez
okres równy okresowi dofinansowania
(maksymalnie 6 miesięcy).

Podobne preferencje przewidziano dla
samozatrudnionych.

 

 

Przywileje dla

pracodawców

Przywileje dla

pracowników

Świadczenie postojowe
 

Zatrudniony na umowę o dzieło, inną umowę
cywilnoprawną, samozatrudniony (jeśli nie
podlega ubezpieczeniom społecznym z
innego tytułu) będzie miał prawo do
świadczenia postojowego wynoszącego 80%

minimalnego wynagrodzenia - 2080 zł.
Zatrudnieni na umowy cywilnoprawne,

których suma przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym złożony
został wniosek o świadczenie postojowe
wynosi do 1299,99 zł, są uprawnieni do
świadczenia postojowego przysługującego w
wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów
(wyjątek zatrudnieni o przychodzie
przekraczającym 15 595,74 zł).
 

 

 



ALERT PRAWNY

Warto wspomnieć, że świadczenie
postojowe nie przysługuje osobom, które
np. opłacają jedynie składkę zdrowotną.

Przesłanką negatywną nie jest zaś
skorzystanie z ulgi na start.
 

W przypadku zamknięcia żłobka czy
przedszkola, ubezpieczonemu
zwolnionemu od pracy przysługuje
dodatkowy zasiłek opiekuńczy przez
okres nie dłuższy niż 14 dni.

Przywileje dla pracowników

CudzoziemcyJeśli termin opuszczenia kraju przez
cudzoziemca przypada w czasie epidemii,
to ulega on wydłużeniu o 30 dni po
ustaniu tego stanu. 

 

Cudzoziemcom legalnie przebywającym
na terenie RP przysługuje świadczenie
postojowe wedle zasad przyjętych dla
polskich pracowników.



1). Emerytowani rolnicy zwolnieni są ze
składek KRUS za II kw. 2020. 

 

2). Zwolnienie z obowiązku opłacania składek
za 03-05.2020.

 

3). Płatnik składek lub zlecający dzieło
informuje ZUS o zawarciu każdej umowy o
dzieło z osobą, z którą nie pozostaje w
stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej
umowy nie wykonuje pracy na rzecz
pracodawcy - w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

 

4). Przedsiębiorca, który 29.02.2020 r. zgłosił
do ZUS mniej niż 10 ubezpieczonych może
być zwolniony z obowiązku opłacenia ZUS, ,

Funduszu Solidarnościowego, Funduszu
Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych należnych za okres od
1.03.2020 r. do 31.05.2020 r. wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za
ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek przed dniem 01.02.2020 r. W
przypadku osób prowadzących pozarolniczą
działalność, które opłacającą składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne
lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się je z
obowiązku opłacenia nieopłaconych
należności z tytułu składek na obowiązkowe
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

należne za okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia
31.05.2020 r., jeżeli prowadziły działalność
przed 01.02.2020 r. i przychód z tej
działalności uzyskany w pierwszym miesiącu,

za który jest składany wniosek o zwolnienie,

nie był wyższy niż 15 595,74 zł.

ZUS - składki społeczne 



5). Liczba ubezpieczonych jest ustalona w
oparciu o stan osobowy nie zaś pełne lub
niepełne etaty osób zatrudnionych. 

 

6). Wniosek o zwolnienie z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek, płatnik
składek przekazuje do ZUS nie później niż do
dnia 30.06.2020 r.  Za marzec, kwiecień i maj
2020 r. płatnik składek zobowiązany jest
przesyłać deklaracje rozliczeniowe lub
imienne raporty miesięczne na zasadach i w
terminach określonych w przepisach ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że
zgodnie z tymi przepisami zwolniony jest z
obowiązku ich składania. 

 

7). Pracodawca zobligowany do
zorganizowania zakwaterowania i wyżywienia
niezbędnego do świadczenia pracy przez
pracownika. Nie wlicza do podstawy wymiaru
składek ZUS wartości świadczeń polegających
na wyżywieniu i zakwaterowaniu pracownika,

o ile firma ta zajmuje się zapewnieniem
funkcjonowania infrastruktury krytycznej lub
zapewnieniem funkcjonowania stacji paliw.

 

8). Osoba (pracownik, zleceniobiorca,

samozatrudniony) przekraczająca granicę,

zobowiązana do poddania się kwarantannie,

która podlega ubezpieczeniu chorobowemu i  
jest uprawniona do wynagrodzenia za czas
choroby (wypłacane przez pracodawcę) lub
do zasiłku chorobowego.

ZUS - składki społeczne 

Jednym z problemów przedsiębiorców są
obecnie stałe koszty, które mogłyby (przy
zmniejszonym przychodzie) generować
zobowiązania. Dlatego też rozwiązania tarczy
antykryzysowej obejmują także
zabezpieczenie praw najemców/dzierżawców
w postaci:

Najemcy 



Dzierżawcy, najemcy lokali należących do
miasta, gminy mogą mieć umarzane
zaległości lub odroczone/rozłożone na raty
(dotyczy to także innych wierzytelności
miasta/gminy).

W przypadku, gdy czas obowiązywania
umowy najmu lokalu zawartej przed
31.03.2020 r. upływa po tym dniu, a przed
dniem 30.06.2020 r., umowa ta ulega
przedłużeniu do dnia 30.06.2020 r., na
warunkach dotychczasowych. Przedłużenie
umowy następuje na podstawie
oświadczenia woli najemcy. Do dnia
30.06.2020 r. nie wypowiada się najemcy
umowy najmu lub wysokości czynszu.

 

Najemcy

sporządzenie inwentaryzacji składników
aktywów (60 dni w przypadku instytucji
finansowych oraz innych podlegających
nadzorowi nad rynkiem finansowym),

sporządzenie sprawozdań na temat
informacji niefinansowych w przypadku
jednostek podlegających nadzorowi nad
rynkiem finansowym, 

sporządzenie sprawozdania finansowego
jednostki,
roczne skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jednostki dominującej,
odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej
na temat informacji niefinansowych,

W trakcie trwania stanu epidemii istnieje
realne ryzyko, że ograniczenia z tym związane
będą miały wpływ na sposób prowadzenia
ksiąg rachunkowych i składania sprawozdań i
sporządzania innych dokumentów
księgowych. Wprowadzono wydłużenie
następujących terminów związanych z
rachunkowością
 

1). przedłużono o 90 dni:

 

Sprawozdanie finansowe



sporządzenie sprawozdania z działalności
jednostki (w przypadku osób prawnych i
spółek osobowych, w których wspólnicy 

 ponoszą odpowiedzialność), 

sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej,    
sprawozdanie z płatności (niektóre
jednostki w przemyśle wydobywczym lub
drzewnym),

powyższe terminy wydłuża się w stosunku
do jednostek objętych nadzorem
finansowym o 2 miesiące, 

sporządzenie zestawienia obrotów i sald
kont księgi głównej za poszczególne okresy
sprawozdawcze.

dzień kończący rok obrotowy, 

dzień zakończenia działalności jednostki, w
tym również jej sprzedaży, zakończenia
likwidacji,
dzień poprzedzający zmianę formy prawnej
w przypadku połączenia, przekształcenia, 

na dzień poprzedzający dzień postawienia
jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia
upadłości.

roczne sprawozdanie finansowe funduszu
emerytalnego, 

sprawozdanie finansowe przez jednostkę
samorządu terytorialnego oraz inne
sprawozdanie subfunduszy, 

sprawozdanie finansowe dla niektórych
jednostek budżetowych, w tym zakładów
budżetowych.

 

2). Do dnia 31.07.2020 r. wydłużono termin na
 zamknięcie ksiąg rachunkowych z uwagi na:

 

3). Do dnia 31.07.2020 r wydłużono termin na
sporządzenie i wysłanie sprawozdania
finansowego.

 

4). Przedłużono o 2 miesiące:

 

Sprawozdanie finansowe



ogłoszenie kwartalnej informacji o
wykonaniu budżetu przez j.s.t,
ogłoszenie informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego jednostki
(należącej do j.s.t.) oraz innych informacji
dla regionalnej izby obrachunkowej, 
przekazanie przez GIS do Ministra Finansów
sprawozdania zbiorczego j.s.t.

sporządzenie dla RIO przez j.s.t. łącznych
oraz zbiorczych sprawozdań.

sporządzenie sprawozdań kwartalnych Rh-

50 za I kw. 2020.

5). Przedłużono o 30 dni:

 

6). Przedłużono o 23 dni:

 

7). Przedłużono o 21 dni:

 

 

Sprawozdanie finansowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych
stanowi istotne obciążenie dla pracodawców i
samozatrudnionych nieposiadających
wysokich dochodów, którzy mogą w sposób
znaczący odczuwać spadek przychodów przy
jednoczesnym, stałym obciążeniu związanym
z PIT. Ustawodawca wprowadził szereg
rozwiązań służących zniwelowaniu skutków
na gruncie podatku dochodowego od osób
fizycznych.

 

1). Złożenie zeznania podatkowego za 2019 r. i
zapłata związanego z tym   podatku
dochodowego od osób fizycznych do 31 maja
2020 r. Przez urzędy skarbowe dochowanie
takiego terminu będzie traktowane jako
dopełnienie obowiązku wraz ze złożeniem
czynnego żalu.

 

 

PIT



do 30.04.2020 r. - odliczeniu podlega kwota
dwukrotności darowizny,

za 05.2020 r. - odliczeniu podlega 1.5-

krotność darowizny
za 06.2020 r. - odliczeniu podlega kwota
darowizny

2). Podatnicy mają możliwość jednorazowego
obniżenia straty z 2020 r. o dochód uzyskany
w 2019 r. Aby dokonać obniżenia należy złożyć
korektę zeznania za 2019. Ograniczenie
odliczenia do 5 mln zł. Pozostała strata może
być rozliczana na zadach ogólnych.

Ustawodawca wprowadził warunki
skorzystania z tej preferencji w postaci
uzyskania w 2020 r. łącznie przychodów z
działalności niższych o co najmniej 50% od
tych z 2019 r.
 

3). Wolne od podatku są otrzymane w 2020 r.
świadczenia postojowe polegające na
zakwaterowaniu i wyżywieniu.

 

4). Zwolnione są zapomogi losowe dla
pracowników do wysokości nieprzekraczające
w roku podatkowym kwoty 10000 zł (w
pozostałych latach do 6000 zł).
 

 5). Zwolniona jest wartość świadczeń
socjalnych (pieniężnych i rzeczowych), łącznie
do kwoty 2000 zł (w pozostałych latach 1000
zł).
 

 6). Zwolnione są dopłaty do wypoczynku dla
pracowników do wysokości 3000 zł (2020-

2021), w pozostałych latach do 2000 zł.
 

7). Podatnicy mogą odliczyć od podstawy
opodatkowania darowizny (przekazane do
31.12.2020 r.), których celem jest
przeciwdziałanie epidemii, na rzecz
podmiotów leczniczych. W zależności od
terminu darowizny limity odliczeń są
następujące:

 

 

PIT



strata finansowa spowodowana COVID-19,

uzyskanie w danym miesiącu przychodów
mniejszych o co najmniej 50% w stosunku
do danego miesiąca 2019 r. (wyłączenie:

podatnicy, wobec których w 2019 r. nie
ustala się przychodów lub którzy nie
uzyskali przychodów, rozpoczęli
działalność w 2020 r.).

8). Podatnicy, którzy ponieśli straty
ekonomiczne spowodowane COVID-19 mogą
zapłacić zaliczki do 01.06.2020 r. na PIT od
przychodów ze stosunku służbowego/pracy,

pracy nakładczej oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

samozatrudnienia. Preferencja dotyczy
zaliczek za 03 i 04.2020 r.
 

9). Za 03-05.2020 r. podatek od przychodów
ze środka trwałego będącego budynkiem
płatny jest do 20.07.2020 r. Warunki:

 

10). Przedsiębiorcy spełniający dwa powyższe
warunki mogą skorzystać w okresach
rozliczeniowych przypadających w 2020 r., w
których 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. 

 

11). Mali podatnicy (wartość brutto przychodu
ze sprzedaży nie przekroczyła równowartości
2 mln Euro) mogą zrezygnować (z uwagi na
straty ekonomiczne spowodowane COVID-19)

w trakcie roku podatkowego z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek za 03-12.2020 r. O
rezygnacji należy poinformować w zeznaniu
składanym za 2020 r.
 

 

PIT



pierwsza zaliczka oblicza się od sumy
kwalifikowanych dochodów, osiąganych do
dnia 1.03.2020 r. - 5% stawka,

zaliczki na kolejne miesiące/kwartały
oblicza się jako różnicę między podatkiem
obliczonym (5%), od sumy dochodów z
kwalifikowanych praw własności
intelektualnej osiąganych od 01.03.2020 r.,
a sumą należnych zaliczek za poprzednie
miesiące albo kwartały obliczonych od tych
dochodów.

12). Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo
odpisów amortyzacyjnych od wartości
początkowej środków trwałych, które zostały
nabyte w celu produkcji towarów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19 i
wprowadzone do ewidencji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych w
2020 r. Towary, których mowa w zdaniu
poprzednim to maseczki, respiratory, środki
odkażające, odzież ochronna. 

 

13). Koszty kwalifikowane B+R za 2020 r.,
których celem jest opracowanie produktów
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-10
podatnik może odliczyć od dochodu.

 

14). Dochody z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej, które wykorzystane
są do przeciwdziałania COVID-19 mogą być
opodatkowane stawką 5%. Wysokość zaliczek
na PIT wtedy wynosi:

 

Zasady te stosuje się także wobec
podatników, którzy nie posiadają
kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej pod warunkiem zgłoszenia lub
złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa
ochronnego do właściwego organu, w
terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca,

za który przy obliczaniu zaliczki na podatek
zastosował 5% stawkę podatku.

 

PIT



wprowadzono możliwość przesyłania
nabywcy paragonu lub FV w formie
elektronicznej (o ile wyraził na to zgodę),

nowa matryca VAT, której obowiązywanie
planowano na 1.04.2020 r., wejdzie w życie
z dniem 1.07.2020 r.,
preferencja dla dużych przedsiębiorców w
postaci przesunięcia terminu na
implementację wymogów nowego
sposobu raportowania JPK_VAT   do
1.07.2020 r.,
ochrona podatników w zakresie Wiążącej
Informacji Skarbowej zacznie obowiązywać
od 01.07.2020 r.

W przypadku podatku od towarów i usług
zmiany wprowadzane wraz z preferencjami
tarczy antykryzysowej mają niewielki skutek
w bieżącej działalności podatników. Warto
jednak wspomnieć, iż:

VAT

Warto pamiętać, że wielu pracodawców
działa na rynku w formie spółki z o.o. co
oznacza, że trafne regulacje związane z CIT
mogą mieć przełożenie na zachowanie miejsc
pracy. Warto zapoznać się z wprowadzonymi
rozwiązanymi w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych.

 

1). Przedłużono termin do złożenia informacji
o cenach transferowych dla podmiotów
zobowiązanych do sporządzenia local file lub
podmiotów realizujących transakcje
kontrolowane - do 30.09.2020 r.. Nowy termin
dotyczy tylko podmiotów, których rok
podatkowy rozpoczął się po 31.12.2018 r., a
zakończył przed 31.12.2019 r.
 

 

CIT



stosowali formę opodatkowania, w której
nie ustala się przychodów,

rozpoczęli prowadzenie firmy w IV kw. 2019
r. lub 2020 r. (i nie uzyskali przychodów).

2). Przedsiębiorcy mogą skorzystać w
okresach rozliczeniowych przypadających w
2020 r. z ulgi w postaci braku obowiązku do
zwiększania dochodu stanowiącego
podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do
kosztów uzyskania przychodów wartość
zobowiązania do zapłaty tego świadczenia
pieniężnego. Dotyczy to podatników,   którzy
nie uregulowali swojego zobowiązania
pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu
zapłaty i ponieśli straty ekonomiczne
związane z COVID-19, zaś 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 średnich
przychodów.

 

Warunku dotyczącego osiąganych
przychodów (co najmniej 50% niższe) nie
muszą spełniać podatnicy, którzy:

 

Średnie miesięczne przychody należy
rozumieć jako   iloraz przychodów z
działalności gospodarczej uzyskanych w roku,

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

 

3). Podatnicy mogą odliczyć od podstawy
opodatkowania darowizny (przekazane do
31.12.2020 r.), których celem jest
przeciwdziałanie epidemii na rzecz
podmiotów leczniczych. W zależności od
terminu darowizny, limity odliczeń są
następujące:
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do 30.04.2020 r. odliczeniu podlega kwota
dwukrotności darowizny,

05/.2020 r. odliczeniu podlega 1.5-krotność
darowizny,

06.2020 r. odliczeniu podlega kwota
darowizny.

strata finansowa spowodowana COVID-19,

uzyskanie w danym miesiącu przychodów
mniejszych o co najmniej 50% w stosunku
do danego miesiąca 2019 r. (wyłączenie:

podatnicy, wobec których w 2019  r. nie
ustala się przychodów lub którzy nie
uzyskali przychodów lub rozpoczęli
działalność w 2020 r.).

 

4). Podatnicy, który ponieśli straty
ekonomiczne spowodowane COVID-19 mogą
zapłacić zaliczki do 01.06.2020 r. na PIT od
przychodów ze stosunku służbowego/pracy,

pracy nakładczej oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,

samozatrudnienia. Preferencja dotyczy
zaliczek za 03 i 04.2020 r. za 03-05.2020 r.
Podatek od przychodów ze środka trwałego
będącego budynkiem płatny jest do
20.07.2020 r. 
Warunki:

 

5). Podatnicy mają możliwość jednorazowego
obniżenia straty z 2020 r. o dochód uzyskany
w 2019 r. Aby dokonać obniżenia należy złożyć
korektę zeznania za 2019 r. Ograniczenie
odliczenia do 5 mln zł. Pozostała strata może
być rozliczana na zadach ogólnych.

Ustawodawca wprowadził warunki
skorzystania z tej preferencji w postaci
uzyskania w 2020 r. łącznie przychodów z
działalności niższych o co najmniej 50% od
tych z 2019 r.
 

CIT



pierwsza zaliczka oblicza się od sumy
kwalifikowanych dochodów, osiąganych do
dnia 1.03.2020 r. - 5% stawka,

zaliczki na kolejne miesiące/kwartały
oblicza się jako różnicę między podatkiem
obliczonym (5%), od sumy dochodów z
kwalifikowanych praw własności
intelektualnej osiąganych od 01.03.2020 r.,
a sumą należnych zaliczek za poprzednie
miesiące albo kwartały obliczonych od tych
dochodów.

6). Mali podatnicy (wartość przychodu nie
przekroczyła 2 mln Euro w 2019 r.), którzy
ponieśli stratę ekonomiczną związaną z
COVID-19 mogą zrezygnować w trakcie roku
podatkowego z uproszczonej formy zaliczek
za 03-12.2020 r. O rezygnacji z uproszczonej
formy wpłacania zaliczek należy
poinformować w zeznaniu za rok 2020.

 

7). Koszty kwalifikowane B+R za 2020 r.,
których celem jest opracowanie produktów
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-10
podatnik może odliczyć od dochodu.

 

8). Dochody z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej, które wykorzystane
są do przeciwdziałania COVID-19 mogą być
opodatkowane stawką 5%. Wysokość zaliczek
na PIT wtedy wynosi:

 

Zasady te stosuje się także wobec
podatników, którzy nie posiadają
kwalifikowanego prawa własności
intelektualnej, pod warunkiem zgłoszenia lub
złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa
ochronnego do właściwego organu, w
terminie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca,

za który przy obliczaniu zaliczki na podatek
zastosował 5% stawkę podatku.
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Tarcza antykryzysowa nie tylko dotyczy
podatków bezpośrednich, pośrednich, ale
także podatku od nieruchomości i innych
danin. 

 

1). Od przychodów ze sprzedaży osiągniętych
od dnia 1.01.2021 r. będzie dopiero pobierany
podatek od sprzedaży detalicznej.
 

2). Podatnicy mogą, powołując się na sytuację
dotyczącą COVID-19, oczekiwać od Rady
Gminy podjęcia uchwały o zwolnieniu od
podatku od nieruchomości wskazanym
grupom przedsiębiorców. Rada Gminy ma
prawo także przedłużyć terminy płatności rat
(za 04-06.2020 r.) podatku  nie dłużej niż do
30.09.2020 r.
 

3). Opłata prolongacyjna została wyłączona w
przypadku decyzji podatkowej wydawanej na
podstawie wniosku podatnika, skierowanego
w stanie epidemii (i do 30 dni po jej
zakończeniu), o ile decyzja dotyczy ulgi w
podatku lub w spłacie daniny.

 

 

 

Inne podatki

Terminy i postępowania

podatkowe

Epidemia ma także wpływ na korespondencję
pocztową i działanie organów i sądów dlatego
też wprowadzono liczne przesunięcia w
terminach zawitych dotyczących podatków.

 

1). Przedłużony został do 30.09.2020 r. termin
złożenia informacji o cenach transferowych,

któremu podlegają podmioty 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 rozpoczął się po dniu
31.12.2018 r. a zakończył przed dniem 31.12.2019
r.
 

 

 



Terminy i postępowania

podatkowe

czynny żal wnosi się w formie papierowej,
elektronicznej, ustnie do protokołu,

pisma utrwalane w postaci elektronicznej
opatruje się podpisem elektronicznym/

zaufanym lub podpisem osobistym i
przesyła przez portal podatkowy.

2). W okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu epidemii termin na
złożenia zawiadomienia o zapłacie należności
na rachunek niewidniejący na tzw. White list
ulega wydłużeniu do 14 dni. 
 

3). Wydanie interpretacji indywidualnych
zostaje wydłużone i następuje w terminie 6
miesięcy (Minister Finansów może wydłużyć
termin o kolejne 3 miesiące). Powyższe nie
dotyczy interpretacji ogólnych.

 

4). Informacje o dokonanych wypłatach i
pobranym podatku podatnikom i US można
przesyłać do 31.05.2020 r. za rok poprzedni
(dotyczy przedsiębiorców, których rok
podatkowy zakończył się w okresie 31.12.2019
r. do 31.01.2020 r.).
 

5). Informacje o umowach zawartych z
nierezydentami można przesyłać do
31.05.2020 r. (przedłużono o 2 miesiące).

 

6). Terminy raportowania wszystkich
schematów podatkowych nie rozpoczynają
się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w
okresie 31.03-30.06.2020 r.
 

7). Wprowadzono następujące zasady
czynnego żalu: 

 

8). W przypadku kontroli celno-skarbowej w
zakresie wyrobów akcyzowych w okresie
stanu epidemii, organ może na podstawie
analizy ryzyka odstąpić od obecności
kontrolującego przy przeprowadzeniu
czynności podlegającej kontroli.
 

 

 



Terminy procesowe

wymaga tego interes publiczny lub ważny

interes strony albo kontrolowanego,

niepodjęcie czynności mogłoby

spowodować niebezpieczeństwo dla życia

/zdrowia ludzi/zwierząt, poważną szkodę

dla interesu społecznego albo ze względu

na niepowetowaną szkodę materialną.

W uzupełnieniu do ww. nowych terminów

podatkowych, należy zwrócić uwagę na

przesunięcie terminów procesowych.

 

1). Następuje wstrzymanie egzekucji w

administracji.

 

2). Bieg postępowań podatkowych,

administracyjnych, sądowych, karnych,

karnych skarbowych   i innych ulega

zawieszeniu lub nie rozpoczyna się. Pomimo

tego, strona/uczestnik postępowania lub jego

kontrahent są zobowiązani do czynności

żądanej przez organ, o ile: 

 

 3). W okresie zawieszenia postępowania nie

przeprowadza się posiedzeń zaś czynności

dokonane w okresie zawieszenia są skuteczne.

 

4). W stanie epidemii nie stosuje się przepisów

o bezczynności organów oraz o obowiązku

organu i podmiotu prowadzących

odpowiednio postępowanie lub kontrolę do

powiadamiania strony lub uczestnika

postępowania o niezałatwieniu sprawy.

 

Wszystkie powyższe zasady nie są stosowane

do terminów związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

 

 

 

Terminy i postępowania

podatkowe

9). Wprowadzono możliwość doręczania pism

w formie dokumentu elektronicznego, które

na etapie przyjmowania lub doręczania

przekazu informacyjnego przez operatora

przyjmują fizyczną formę przesyłki listowej.

 



Inne

kredyt został udzielony przed dniem

08.03.2020 r. oraz 

zmiana taka jest uzasadniona oceną

sytuacji finansowej i gospodarczej

kredytobiorcy dokonaną przez bank nie

wcześniej niż w dniu 30.09.2019 r.

Tarcza antykryzysowa to zbiór ustaw i

rozporządzeń, która swoim zakresem

obejmuje także zagadnienia niezwiązane z

należnościami publicznoprawnymi. 

 

Przykładowo, wedle wprowadzonych

rozwiązań: 

 

 1). w okresie epidemii nie wykonuje się

eksmisji lokali.

 

2). organy spółek kapitałowych mogą

odbywać się za pośrednictwem środków

komunikacji elektronicznej, o ile nie wyklucza

tego umowa spółki.

 

3). bank może wydłużyć terminy spłaty

kredytów, gdy:

 



TAAC Solutions jest firmą odpowiedzialną

społecznie i angażuje się w pomoc

przedsiębiorcom, którzy w wyniku kryzysu

gospodarczego wywołanego epidemią i

związanych z tym ograniczeń, są zagrożeni

spadkiem  obecnego poziomu produkcji lub

zatrudnienia. Zachęcamy firmy znajdujące się

w kryzysie oraz te, które w odpowiednim

czasie wolą podejmować działania mające na

celu zapewnienie stabilnych źródeł

dochodów dla firmy. Naszą misją jest pomoc

przedsiębiorcom we wdrażaniu rozwiązań

prawnych i podatkowych w celu ochrony

przed nieprzewidzianymi wydarzeniami w

przyszłości. TAAC Solutions informuje swoich

klientów, w jaki sposób będą mogli korzystać

z tak zwanej „tarczy antykryzysowej” i chronić

swój majątek przed skutkami zmniejszonej

produkcji lub niższych przychodów. 

TAAC Solutions wspiera

klientów w trudnym czasie

pandemii 

Aleksandra Serafin

Doradca podatkowy

T: +48 696 423 820

E: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Kontakt

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu

nie stanowią porady prawnej i są prawdziwe 

i aktualne w chwili skierowania do publikacji. 

TAAC Solutions nie ponosi odpowiedzialności

za skutki wykorzystania tej informacji bez

uprzedniej analizy danego stanu faktycznego.

W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady

prawnej lub podatkowej, prosimy o kontakt 

z TAAC Solutions.
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