
 

 

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2020 roku 

 

KOMUNIKAT  

dotyczący tarczy antykryzysowej w zakresie prawa podatkowego 

 

Na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku 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 (dalej zwanej także „Ustawą”), 

wchodzącej w skład pakietu ustaw w ramach „tarczy antykryzysowej”  wprowadzono zmiany w przepisach 

prawa podatkowego. Oto najważniejsze z nich: 

1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń 

wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). 

Na mocy art. 4 ustawy do uPIT dodano: 

Art. 52o ust. 1 W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów 

ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz 

od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 

31, obowiązek określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli 

płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 

2. Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące 

marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50%). 

Na mocy art. 4 ustawy do uPIT 

dodano: 

 

Na mocy art. 6 ustawy do uCIT 

dodano: 

 

Art. 52p. 1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 

2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa 

w art. 30g ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące 

marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał 

łącznie następujące warunki: 

Art. 38h. 1. Przedłuża się do dnia 20 lipca 

2020 r. termin zapłaty podatku, o którym mowa 

w art. 24b ust. 11 zdanie pierwsze, za miesiące 

marzec–maj 2020 r., w których podatnik spełniał 

łącznie następujące warunki: 

1) podatnik poniósł w danym miesiącu 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
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Na mocy art. 4 ustawy do uPIT 

dodano: 

 

Na mocy art. 6 ustawy do uCIT 

dodano: 

 

1) podatnik poniósł w danym miesiącu 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z 

powodu COVID-19; 

2) uzyskane przez podatnika w danym 

miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, 

są niższe o co najmniej 50% w stosunku do 

analogicznego miesiąca poprzedniego roku 

podatkowego, a w przypadku podatnika, który 

rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 

w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym 

roku średnich przychodów, o których mowa w 

art. 14. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

stosuje się do podatników, którzy: 

1) stosowali w 2019 r. formę 

opodatkowania, w przypadku której nie ustala 

się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności 

gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów, o których 

mowa w art. 14; 

3) rozpoczęli działalność w 2020 r. 

3. Przez średnie przychody, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz 

przychodów, o których mowa w art. 14, 

uzyskanych w roku, w którym podatnik 

rozpoczął prowadzenie działalności 

gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była 

prowadzona ta działalność. 

 

powodu COVID-19, o którym mowa ustawie o 

COVID-19; 

 

2) uzyskane przez podatnika w danym 

miesiącu przychody, o których mowa w art. 12, 

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, o których mowa w art. 12. 

2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 

stosuje się do podatników, którzy: 

1) stosowali w 2019 r. formę 

opodatkowania, w przypadku której nie ustala 

się przychodów; 

2) rozpoczęli prowadzenie działalności w 

ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym 

okresie przychodów, o których mowa w art. 12; 

3) rozpoczęli prowadzenie działalności w 

2020 r. 

3. Przez średnie przychody, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, rozumie się kwotę stanowiącą iloraz 

przychodów, o których mowa w art. 12, 

uzyskanych w roku, w którym podatnik 

rozpoczął prowadzenie działalności, i liczby 

miesięcy, w których była prowadzona ta 

działalność. 

 

3. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu 

z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co 

najmniej 50% w porównaniu do 2019 r. 

Na mocy art. 4 ustawy do uPIT dodano: Na mocy art. 6 ustawy do uCIT dodano: 

 

Art. 52k. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-

19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 

„Art. 38f. 1. Podatnicy, którzy z powodu COVID-

19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 
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Na mocy art. 4 ustawy do uPIT dodano: Na mocy art. 6 ustawy do uCIT dodano: 

 

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 i 567), zwanej 

dalej „ustawą o COVID-19”: 

1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej 

działalności gospodarczej oraz 

2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z 

pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o 

co najmniej 50% od łącznych przychodów 

uzyskanych w 2019 r. z tej działalności 

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 

straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 

zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany 

w 2019 r. z pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 

2. Przez łączne przychody, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2, rozumie się sumę przychodów 

uwzględnianych przy obliczaniu podatku na 

podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c oraz ryczałtu 

od przychodów ewidencjonowanych. 

3. W celu dokonania obniżenia, o którym mowa 

w ust. 1, podatnik składa korektę zeznania za 

rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 

1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

zryczałtowanym podatku dochodowym. 

4. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 

podlega odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 

albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

 

o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), zwanej 

dalej „ustawą o COVID-19”: 

1) ponieśli stratę 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. oraz 

2) uzyskali w roku podatkowym, o którym 

mowa w pkt 1, przychody niższe o co najmniej 

50% od przychodów uzyskanych w roku 

podatkowym bezpośrednio poprzedzającym 

pierwszy rok podatkowy, o którym mowa w pkt 

1  

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej 

straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 

zł, dochód uzyskany w roku podatkowym 

bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o 

którym mowa w pkt 1. 

2. W przypadku upływu terminu do złożenia 

zeznania lub złożenia zeznania za rok 

podatkowy, w którym dokonywane jest 

obniżenie na podstawie ust. 1, podatnik składa 

korektę zeznania. 

3. Strata nieodliczona na podstawie ust. 1 

podlega odliczeniu na podstawie art. 7 ust. 5. 

 

 

4. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na 

przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub 

rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie 

Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 
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Na mocy art. 4 ustawy do uPIT 

dodano: 

Na mocy art. 6 ustawy do uCIT dodano: 

 

Art. 52n. 1. Od podstawy obliczenia podatku 

ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c 

ust. 2 w celu obliczenia podatku lub zaliczki 

podatnik może odliczyć darowizny przekazane 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 

2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, o którym 

mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1) podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy o COVID-19; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z 

przeznaczeniem na cele wykonywania zadań 

ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w 

ust. 1, przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu 

podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 

kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny. 

3. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone 

na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 11 

ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 ust. 6, 6b, 6c, 6f, 

ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a 

 

Art. 38g. 1. Od podstawy opodatkowania 

ustalonej zgodnie z art. 18 ust. 1 w celu 

obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może 

odliczyć nieodliczone na podstawie art. 18 ust. 1 

pkt 1 i 8 darowizny przekazane od dnia 1 

stycznia 2020 r. do dnia 30 września w 2020 r. 

na przeciwdziałanie COVID-19, o którym mowa 

w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19: 

1) podmiotom wykonującym działalność 

leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 ustawy o COVID-19; 

2) Agencji Rezerw Materiałowych z 

przeznaczeniem na cele wykonywania zadań 

ustawowych; 

3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

2. W przypadku darowizny, o której mowa w 

ust. 1, przekazanej: 

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r.– odliczeniu 

podlega kwota odpowiadająca 200% wartości 

darowizny; 

2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega 

kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny; 

3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 

odpowiadająca wartości darowizny. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym 

artykule, do darowizn stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 1e–1g, 1k oraz art. 

27 ust. 4a. 

 

 

5. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie 

uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. 
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Na mocy art. 4 ustawy do uPIT dodano: Na mocy art. 6 ustawy do uCIT dodano: 

 

Art. 52r. 1. Podatnicy będący małymi 

podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali 

uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której 

mowa w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w 

trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania 

zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., 

jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 

44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się. 

2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki 

należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 

44 ust. 3 albo 3f począwszy od miesiąca, za który 

podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną 

formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych 

zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w 

uproszczonej formie na podstawie art. 44 ust. 

6b–6i. 

3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania 

zaliczek na podstawie ust. 1 podatnicy informują 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 

ust. 1a pkt 2, składanym za 2020 r. 

 

Art. 38j. 1. Podatnicy będący małymi 

podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali 

uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której 

mowa w art. 25 ust. 6, mogą zrezygnować w 

trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania 

zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 

25 ust. 7 pkt 2 nie stosuje się. 

2. W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy 

wpłacania zaliczek na podstawie ust. 1 zaliczki 

należne do końca roku oblicza się zgodnie z art. 

25 ust. 1 począwszy od miesiąca, za który 

podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną 

formę wpłacania zaliczek. Przy obliczaniu tych 

zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w 

uproszczonej formie na podstawie art. 25 ust. 6–

10. 

3. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania 

zaliczek na podstawie ust. 1 podatnicy informują 

w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, 

składanym za 2020 r. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do 

podatników, których rok podatkowy jest inny niż 

kalendarzowy i obejmuje część 2020 r. 

 

 

6. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia 

terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu 

państwa. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

14) po art. 15 dodaje się art. 15a–15zzzj w brzmieniu: 

Art. 15za. 1. Do decyzji wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm. ), dotyczącej podatków stanowiących dochód 

budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących 

po ich odwołaniu, nie stosuje się przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy. 
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7. Zawiadomienie w przypadku gdy podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty 

należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu 

w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 15zzn. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych 

w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia, o którym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, art. 14 ust. 2i pkt 2 lub art. 22p ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 12 ust. 4j pkt 2 lub art. 15d ust. 4 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.) 

przedłuża się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

8. Kodeks karny skarbowy – zmiany w zakresie „czynnego żalu”. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 15zzj. Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) 

za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego 

złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez 

podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy 

z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ 

nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte 

umarza. 

9.  Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, 

za zgodą nabywcy, mogą w uzgodniony między stronami sposób, przesyłać paragon 

fiskalny w postaci elektronicznej lub fakturę z kasy sporządzoną w postaci 

elektronicznej. Cyfrowe potwierdzenia transakcji mają na celu m.in. zredukowanie 

problemów związanych z trwałością druku termicznego, jego złym oddziaływaniem na 

zdrowie, czy ryzykiem zgubienia tradycyjnego potwierdzenia zakupu. Jednocześnie 

nadal jest możliwość wystawienia i otrzymania faktury lub paragony fiskalnego 

w formie papierowej. 

Na mocy art. 29 ustawy do uVAT wprowadzono zmiany: 

1) w art. 111 w ust. 3a: 
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a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży: 

a) w postaci papierowej lub  

b) za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim 

uzgodniony;”, 

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, z wyjątkiem 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. b;”; 

2) w art. 145a ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. Przepisy art. 111 ust. 1, 1b–3, ust. 3a pkt 1 lit. a, pkt 2–4, 6–9, 11 i 13, ust. 3b–3d, ust. 6a zdanie 

drugie, ust. 6c–6f i 6g–6i stosuje się odpowiednio.”. 

10. Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) 

z 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników. 

11. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT wprowadzonej 

ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw, która  zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. 

12. Odroczenie wprowadzenia podatku odsprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. 

Art. 43. W ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1433 i 

2497) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 11a wyrazy „od dnia 1 lipca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „od dnia 1 stycznia 2021 r.”. 

13. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu 

COVID bieg terminów procesowych i sądowych w: postępowaniach egzekucyjnych, 

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa, kontrolach celno-skarbowych. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

14) po art. 15 dodaje się art. 15a–15zzzj w brzmieniu: 

Art. 15zzs. 1 W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID 

bieg terminów procesowych i sądowych w: 
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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, 

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, z późn. zm.), 

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw 

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

(…) 

8. Bieg terminu: 

(…) 

- 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. 

14. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 

2020 r. Zgodnie z przedstawioną propozycją wydłużeniem terminu objęte zostaną 

podmioty powiązane, których rok obrotowy (dotyczy ustawy o CIT) lub podatkowy 

(dotyczy ustawy o PIT) rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i dla których pierwotnie 

określony 9-miesięczy termin na złożenie informacji o cenach transferowych upływa 

najpóźniej w dniu 29 września 2020 r. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

17) po art. 31 dodaje się art. 31a–31zzc w brzmieniu: 
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Art. 31z. Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, 

o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku 

podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 

grudnia 2019 r. 

15. Wprowadzenie przepisów umożliwiających radom gminy: 

a. wprowadzenie za część 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

b. przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż 

do 30 września tego roku. 

Art. 1. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany: 

14) po art. 15 dodaje się art. 15a–15zzzj w brzmieniu: 

Art. 15p. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z 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. 

Art. 15q. Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, 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 dnia 30 września 2020 r. 

 


