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Płynność finansowa 

w czasach pandemii

kwiecień 2020 

ZWROT PODATKU OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW SZANSĄ 

DLA PODATNIKÓW W CZASACH PANDEMII 

Podatek od przychodów z budynków nie jest podatkiem definitywnym. 

Podatnicy mają prawo do ubiegania się o zwrot. Wynika to wprost 

z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Kto ma prawo do zwrotu? 

◼ Prawo do ubiegania się o zwrot ma każdy podatnik, który poniósł realny ciężar podatku od

przychodów z budynków tj. podatek został zapłacony i nieodliczony od podatku

dochodowego od osób prawnych za rok, za który podatnik ubiega się o zwrot.

Zwrot podatku wpłaconego tylko za 2019 rok? 

◼ W tym przypadku prawo zadziała wstecz. Przepis obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, ale

prawo do ubiegania się o zwrot dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych w roku 2019, ale

również w roku 2018.

Czy zmiana przedmiotu opodatkowania ma wpływ na prawo do zwrotu? 

◼ Nie. Przedmiot opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków ulegał zmianie od

czasów jego ustanowienia, jednak pozostaje to bez znaczenia dla prawa o ubieganie się

o zwrot.

FORMALNOŚCI Wniosek podatnika 

◼ Podatnik nie zaznacza w rocznej deklaracji CIT za dany rok podatkowy chęci

ubiegania się o zwrot. Konieczne jest odrębne pismo.

Termin 

◼ Po złożeniu rocznej deklaracji CIT za dany rok podatkowy do upływu terminu

przedawnienia.

WARUNKI ◼ Brak nieprawidłowości w wyliczeniu podatku dochodowego tj. wysokości

zobowiązania podatkowego / straty w złożonym zeznaniu podatkowym.

◼ Brak nieprawidłowości w wyliczeniu podatku od przychodów z budynków

w złożonym zeznaniu podatkowym.

◼ Rynkowość warunków finansowania dłużnego poniesionego w związku

z nabyciem lub wytworzeniem budynku (jeżeli występuje) oraz rynkowość innych

poniesionych przychodów i kosztów.

Audyt 

Prawo 

Podatki 

Księgowość 

Doradztwo biznesowe 
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DLACZEGO WARTO? 

◼ Realna szansa na zastrzyk finansowy dla podatników – poprawa cash flow.

◼ Niewiele warunków - prawidłowo dokonane rozliczenie podatkowe za dany rok. Nie powinno

to zaskoczyć naszych klientów, którym takie rozliczenia prowadzimy.

◼ Możliwość składania następujących wniosków już teraz:

● o zwrot za rok 2018

● o zwrot za rok 2019, jeżeli podatnik złożył już roczną deklarację CIT za rok 2019.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 27 marca 2020 r. ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji 

CIT za 2019 rok został przesunięty do 31 maja 2020 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.  

Podatnicy, którzy skorzystali z przedłużenia terminu na złożenie rocznej deklaracji CIT za rok 2019 nie muszą 

czekać ze złożeniem wniosku o zwrot podatku od przychodów z budynków za rok 2018 do momentu rozliczenia 

rocznej deklaracji CIT za rok 2019. Oddzielny wniosek o zwrot podatku od przychodów z budynków za rok 2018 

można złożyć już teraz. Warto z tego skorzystać, żeby potem nie czekać w kolejce na rozpatrzenie swojego 

wniosku z nowymi wnioskami, napływającymi od czerwca 2020 roku.    

◼ Nasi eksperci zapewnią wsparcie w przeprowadzeniu procedury zwrotu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i poszukujecie wsparcia w powyższym temacie, 

zapraszamy do kontaktu. Nasi eksperci pomogą Państwu przeprowadzić procedurę zwrotu 

podatku od przychodów z budynków. 

Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 

i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii ekspertów 

TPA Poland. 
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TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach Europy Środkowej 
i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym przedsiębiorstwom krajowym 
efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, audytu finansowego, corporate finance, 
outsourcingu księgowego i administracji płacowej, doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości, a także doradztwa personalnego. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką Baker Tilly 
Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem transakcyjnym, procesowym 
i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej z największych 
globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną ekspertyzą i zasięgiem 
międzynarodowej grupy doradczej. 

www.tpa-group.pl | www.bakertilly.pl 
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