
 

 

 

Poznań, dnia 16 maja 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący istotnych zmian w prawie podatkowym 
 

 
 

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 roku, poz. 875, zwanej dalej: Ustawa) wprowadzone zostały następujące istotne 

zmiany przepisów podatkowych: 

I. Ustawa uchyla m.in. art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695, zwanej 

dalej: ustawa COVID-19). Zgodnie z uchylonym art. 15zzs ust. 1 ustawy COVID-19, w okresie 

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 

procesowych i sądowych w: 

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, 

2) postępowaniach egzekucyjnych, 

3) postępowaniach karnych, 

4) postępowaniach karnych skarbowych, 

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia, 

6) postępowaniach administracyjnych, 

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa, 

8) kontrolach celno-skarbowych, 
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9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. 

o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

(…) 

8. Bieg terminu: 

(…) 

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem 

interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1. 

Zgodnie z art. 68 ust. 6 Ustawy, terminy w postępowaniach, o których mowa w art.15zzs ustawy COVID-

19, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Natomiast w myśl art. 68 ust. 7, terminy w postępowaniach, 

o których mowa w art. 15zzs ustawy COVID-19, których bieg uległ zawieszeniu na podstawie art. 15zzs tej 

ustawy, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia wżycie niniejszej ustawy. 

II. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1387, ze zm.) w art. 52m dotyczącym świadczeń wolnych od podatku dochodowego 

w 2020 r. dopisano zasiłki otrzymane na podstawie art. 31zy3 ustawy COVID-19, tj. zasiłek 

przysługujący rolnikowi i domownikowi.  

 


