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CIT/PIT

Terminy podatkowe, które zmienia
specustawa ws. COVID-19

Termin na zgłoszenie szefowi KAS
płatności na rachunek spoza białej listy

Obecnie

3 dni

Po zmianach

14 dni

Podstawa
prawna zmian

art. 1 pkt 14 Ustawy
antykryzysowej

Zmieniane akty

Komentarz

art. 15zzn Ustawy
COVID-19

Wydłużony termin tylko w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu
epidemii ogłoszonych w związku z
COVID-19
Pod warunkiem, że uzyskane przez
podatnika w danym miesiącu przychody,
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.

CIT/PIT

Termin zapłaty podatku od przychodów
z wynajmowanych budynków (zarówno w
PIT, jak i w CIT)

do 20 kwietnia –
za marzec
do 20 maja – za
kwiecień
do 20 czerwca –
za maj

CIT/PIT

Termin złożenia informacji o cenach
transferowych TP-R w przypadku
podmiotów, których rok podatkowy
rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r.,
a zakończył przed dniem 31 grudnia
2019 r

zależy od
przyjętego roku
podatkowego (+
9m ) np. dla roku
01.07.201830.06.2019 byłby
to 31.03.2019.

do 30 września
2020 r.

art. 1 pkt 17 Ustawy
antykryzysowej

art. 31z Ustawy
COVID-19

CIT/PIT

Przedłużenie terminu złożenia zeznania
o wysokości dochodu osiągniętego (straty
poniesionej) oraz wpłaty należnego
podatku*

do 31 marca
2020 r.

do 31 maja
2020 r.

Rozporządzenie
CIT-8

-

Albania | Austria | Bułgaria | Chorwacja | Czarnogóra | Czechy
Polska | Rumunia | Serbia | Słowacja | Słowenia | Węgry

do 20 lipca
2020 r.

art. 6 Ustawy
antykryzysowej

dodano art. 38h do
Ustawy o PIT,

* w roku podatkowym, który zakończył się
w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do
dnia 31 stycznia 2020 r.
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CIT/PIT

Przedłużenie terminu złożenia zeznania
o wysokości dochodu osiągniętego (straty
poniesionej) oraz wpłaty należnego
podatku
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CIT/PIT

Przesunięcie terminu na złożenie informacji
o pobranych zaliczkach IFT

do 31 marca
2020 r.

do 1 czerwca
2020 r.

art. 4 Ustawy
antykryzysowej

dodano art. 52o do
Ustawy o PIT

30 czerwca
2020 r.

art. 1 pkt 16 Ustawy
antykryzysowej

art. 31y Ustawy
COVID-19

do 31 marca
2020 r.

do 31 lipca
2020 r.

Rozporządzenie
CIT-8

-

do 31 maja
2020 r.*

Rozporządzenie IFT

-

*tj. do końca piątego miesiąca roku
następującego po roku podatkowym
Dotyczy zaliczek zarówno od przychodów
ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej lub spółdzielczego
stosunku pracy oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego.
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CIT/PIT

Termin na zapłatę zaliczek na PIT przez
pracodawców i zleceniodawców za marzec
i kwiecień

do 20 kwietnia –
za marzec
do 20 maja – za
kwiecień
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MDR

Przedłużenie terminów dot. schematów
podatkowych

-
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RET

10
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RET

VAT

Raty podatku od nieruchomości − wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast mogą
zdecydować o wydłużeniu terminów
płatności rat podatku od nieruchomości za
kwiecień, maj i czerwiec

Rata podatku od nieruchomości dla osób
fizycznych (przesiębiorcy)

Wdrożenie nowego JPK_VAT (JPK_V7)
przez dużych podatników

do 15 kwietnia
do 15 maja
do 15 czerwca

do 15 maja

od 1 kwietnia
2020 r.
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do 30 września
2020 r.

do 30 września
2020 r.

od 1 lipca
2020 r.

art. 1 pkt 14 Ustawy
antykryzysowej

art. 1 pkt 14 Ustawy
antykryzysowej

art. 58 pkt 3 Ustawy
antykryzysowej

art. 15q Ustawy
COVID-19

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

art. 15q Ustawy
COVID-19

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

art. 28 pkt 6 ustawy
o zmianie ustawy
o VAT

Przesunięto termin wdrożenia nowego
JPK_VAT, który będzie łączył w sobie
jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT
(JPK_V7M i JPK_V7K). Wszyscy
przedsiębiorcy zaczną go stosować
w jednym terminie tj. w lipcu 2020 r.
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VAT

Nowa matryca stawek VAT

od 1 kwietnia
2021 r.

od 1 lipca
2020 r.

art. 63 Ustawy
antykryzysowej

art. 7, 8 i 9 Ustawy
o zmianie ustawy
o VAT nr 2

Nowa data zastąpienia Polskiej
Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU
2008):
• unijną nomenklaturą scaloną (CN)
w zakresie towarów
• aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów
i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Procedura uproszczona pozwalałaby
podatnikom na rozliczenie podatku
należnego z tytułu importu w deklaracji
VAT poprzez ujęcie w niej kwot podatku
należnego i naliczonego, bez
konieczności jego wpłaty na rachunek
naczelnika urzędu skarbowego.
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VAT

Stosowanie procedury uproszczonej
w imporcie towarów, o której mowa w art.
33a Ustawy o VAT

1 kwietnia 2020 r.

1 lipca 2020 r.

art. 58 pkt 1 Ustawy
antykryzysowej

art. 12 ustawy
o zmianie ustawy
o VAT
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VAT

Przesunięcie terminu mocy ochronnej
Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)
wydanej dla podatników w odniesieniu do
transakcji dokonanych:

po dniu 31 marca
2020 r.

po dniu 30
czerwca

art. 63 Ustawy
antykryzysowej

art. 7, 8 i 9 Ustawy
o zmianie ustawy
o VAT nr 2
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Inne

Podatek od sprzedaży detalicznej będzie
miał zastosowanie do przychodów
osiąganych:

od 1 lipca 2020 r.

od 1 stycznia
2021 r.

art. 47 Ustawy
antykryzysowej

art.. 11a Ustawy
o podatku od
sprzedaży detalicznej
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Inne

Przesunięcie obowiązku dot.
Pracowniczych Planów Kapitałowych
w średnich przedsiębiorstwach –
1) terminu na zawarcie umów
o zarządzenie PPK
2) terminu o prowadzenie PPK

1) 24 kwietnia
2020 r.
2) 11 maja 2020 r.

1) 27
października
2020 r.
2) 10 listopada
2020 r.

art. 54 Ustawy
antykryzysowej

art. 134 ust. 2 Ustawy
o PPK
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Inne

Przesunięcie terminu obowiązku
zgłoszenia informacji do Centralnego
Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych .

13 kwietnia
2020 r.

13 lipca 2020 r.

art. 52 Ustawy
antykryzysowej

art. 195 Ustawy
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy
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Inne

Wydłużenie terminów na zarejestrowanie
pojazdu niebędącego pojazdem nowym
sprowadzonym z terytorium UE albo
zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu
pojazdu zarejestrowanego w okresie do 31
grudnia 2020 r.

19

Inne

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste

20

21

Inne

Przedłużenie obowiązywania okresu
przejściowego dot. dokonywania nabyć
paliw opałowych na „starych zasadach"

Inne

W przypadku wniosków o wydanie
interpretacji indywidualnej złożonych
i nierozpatrzonych do 31 marca 2020 r. do
dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego i stanu epidemii wydłuża
się termin na wydanie interpretacji.*

30 dni

180 dni

art. 1 pkt 17 Ustawy
antykryzysowej

art. 31i Ustawy COVID19

do 31 marca

do 30 czerwca

art.1 pkt 14 ustawy
antykryzysowej

art. 15j Ustawy COVID19

do 31 marca

3 miesiące
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do 31 sierpnia

6 miesięcy

art. 60 Ustawy
antykryzysowej

art. 1 pkt 17 Ustawy
antykryzysowej

art. 16 Ustawy
o zmianie ustawy
o monitorowaniu
przewozu drogowego

Chodzi o rozwiązania, mające na celu
uszczelnienie systemu podatkowego
w zakresie obrotu olejem opałowym,
wprowadza zmiany w ustawie z dnia
9 marca 2017 r. o systemie
monitorowania drogowego i kolejowego
przewozu towarów

Art. 31g Ustawy
COVID-19

* Przedłużenie terminu, o którym mowa
w ust. 1, pozostaje bez wpływu na termin
do wydania interpretacji ogólnych.
Minister właściwy może, w drodze
rozporządzenia, przedłużać termin
o dalsze okresy, nie więcej jednak niż
o 3 miesiące.
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