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Wszystkie   zmiany   w   terminach  

 

Przesunięcie   terminu   stosowania   nowej   matrycy   stawek   VAT  

 

Nowa  matryca  stawek  VAT,  która  miała  wejść  w  życie  od  1  kwietnia  2020  r.,  zacznie                

obowiązywać   od   1   lipca   2020   r.   

 

Do  30  czerwca  2020  r.:będą  stosowane  dotychczasowe  przepisy  ustawy  z  dnia  11             

marca  2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  106,  z  póź.  zm.)  i                     

przepisy  wykonawcze  do  tej  ustawy  dotyczące  stawek  tego  podatku,  do  celów            

opodatkowania  VAT  będzie  stosowana  Polska  Klasyfikacja  Wyrobów  i  Usług  (PKWiU           

2008),  wydane  do  30  czerwca  2020  r.  wiążące  informacje  stawkowe  (WIS)  będą             

zapewniały  podatnikom  ochronę  dla  czynności  podlegających  opodatkowaniu        

wykonywanych   od   1   lipca   2020   r.  

 

 

W  okresie  stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii  ogłoszonego  z           

powodu  COVID-19  bieg  terminów  procesowych  i  sądowych  w  postępowaniach  w           

sprawach  wydania  WIS  i  w  postępowaniach  sądowo-administracyjnych  w  tych          

sprawach  nie  będzie  rozpoczynał  się,  a  rozpoczęty  ulegnie  zawieszeniu  na  ten            

okres.  Jednak  czynności  dokonane  w  tym  okresie  (np.  wniesienie  przez  podatnika            

odwołania   od   decyzji   WIS)   będą   skuteczne.  

 

 

Termin   zapłaty   podatku   od   budynków  

 

Rozwiązanie  przewidywało  przedłużenie  do  dnia  20  lipca  2020  r.  terminu  zapłaty            

podatku  od  przychodów  z  budynków  za  miesiące  marzec–maj  2020  r.  w  zakresie             

podatku  PIT  i  CIT i  zostało  zastąpione: n ie  zapłacisz  podatku  od  przychodów  z              

budynków , jeśli uzyskałeś  w  danym  miesiącu  przychody  niższe  o  co  najmniej  50%             
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w  stosunku  do  analogicznego  miesiąca  poprzedniego  roku  podatkowego.  Warunek          

dotyczącego   spadku   przychodów   o   50%   nie   dotyczy   cię   wtedy,   gdy:  

● stosowałeś   w   2019   r.   formę   opodatkowania,   w   przypadku   której   nie   ustala   się  

przychodów;  

● rozpocząłeś   prowadzenie   działalności   gospodarczej   w   ostatnim   kwartale   2019  

r.   i   nie   uzyskałeś   w   tym   okresie   przychodów   z   działalności   gospodarczej;  

● rozpocząłeś   działalność   w   2020   r.  

Ulga   jest   skierowana   dla   wszystkich   przedsiębiorców   niezależnie   od   formy   prawnej,  

w   której   prowadzona   jest   działalność,   i   statusu   przedsiębiorcy,   posiadających   w  

środkach   trwałych   budynki.  

 

Odroczenie   płatności   za   użytkowanie   wieczyste   gruntu   gminy  

 

Termin  płatności  rocznej  za  2020  r.  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntów  gminy             

został  przesunięty  do  dnia  31  stycznia  2021  r. bez  konieczności  składania            

dodatkowego   wniosku   w   tej   sprawie.  

 

 

Informacja   o   cenach   transferowych  

 

Do  31  grudnia  2020  r.  został  przedłużony  termin  złożenia  informacji  o  cenach             

transferowych:  

 

TPR-P  (art.  23zf  ust.  1  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od                 

osób   fizycznych,   dalej:   ustawa   o   PIT);  

TPR-C  (art.  11t  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku  dochodowym  od                 

osób  prawnych,  dalej:  ustawa  o  CIT)  w  przypadku  podmiotów,  których  rok            

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

grudnia   2019   r.  
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Zawiadomienia   ZAW-NR  

Dłuższy   czas   na   składanie   zawiadomienia   ZAW-NR.  

Zawiadomienie  ZAW-NR  to  dokument,  który  należy  złożyć  w  przypadku  dokonania           

płatności  na  rachunek,  którego  brakuje  w  Wykazie  podatników  VAT.  Termin  jego            

złożenia  został  wydłużony  z  3  do  14  dni.  Obowiązek  dotyczy  transakcji            

przekraczających  15  tys.  zł.  Złożenie  zawiadomienia  ZAW-NR  pozwala  uniknąć          

negatywnych  konsekwencji  w  postaci  braku  możliwości  zaliczenia  do  kosztów          

uzyskania  przychodów  w  PIT  i  CIT  oraz  odpowiedzialności  solidarnej  za  zaległości  w             

VAT  dostawcy  towarów  lub  usługodawcy  związanymi  z  transakcję.  Zgodnie  z  pkt  7.3.             

Objaśnień  do  Wykazu  podatników  VAT  wystarczającym  jest  dokonanie         

jednorazowego  zgłoszenia  rachunku  spoza  Wykazu,  jeśli  kolejne  wpłaty  są          

dokonywane   na   ten   sam   rachunek.  

 

 

Brak   informowania   o   schematach   podatkowych   MDR  

 

Do  odwołania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  i  stanu  epidemii  nie  ma  obowiązku            

przekazywania  informacji  i  zawiadomień  (w  tym  informacji  MDR-3),  a  także  realizacji            

innych   obowiązków   przez   podmioty   zobowiązane.  

 

Nie  ma  obowiązku  przekazywania  informacji  i  zawiadomień  (w  tym  informacji           

MDR-3),  a  także  realizacji  innych  obowiązków  przez  podmioty  zobowiązane  na           

podstawie  przepisów  o  schematach  podatkowych  w  okresie  od  dnia  31  marca  2020             

r.  do  dnia  odwołania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  i  stanu  epidemii  ogłoszonego            

w   związku   z   COVID-19,   nie   dłużej   jednak   niż   do   dnia   30   czerwca   2020   r.  
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Zniesiona   opłata   prolongacyjna  

 

Nie  zostaną  naliczone  opłaty  prolongacyjnej  w  przypadku  złożenia  wniosku  o           

odroczenie   lub   rozłożenie   na   raty   podatków,   stanowiących   dochód   budżetu   państwa.  

 

Zgłoszenie   rejestracyjne   uproszczone   AKC-RU  

 

Do  31  sierpnia  2020  r.  można  stosować  dotychczasowe  przepisy  ustawy  o  podatku             

akcyzowym   w   zakresie   paliw   opałowych.  

 

Do  31  sierpnia  2020  r.  można  stosować  dotychczasowe  przepisy  ustawy  o  podatku             

akcyzowym  w  zakresie  paliw  opałowych,  tj.  sprzedawać  i  kupować  je  na            

dotychczasowych  zasadach  (oświadczenia  w  postaci  papierowej).  Przedłużenie        

okresu  przejściowego  dotyczy  zarówno  warunków  stosowania  obniżonej  stawki         

akcyzy  na  oleje  opałowe,  jak  też  zasad  przewozu  tych  wyrobów  zgodnie  z  ustawą  o               

systemie  monitorowania  drogowego  i  kolejowego  przewozu  towarów  oraz  obrotu          

paliwami   opałowymi.  

 

 

Nowy   plik   JPK_VAT   (deklaracja   +   ewidencja)   wszyscy   podatnicy   

 

Nowy   plik   JPK_VAT   od   1   lipca   2020   r.  

 

PIT   DO   31   MAJA   -   nie   przesunięte,   ale   bez   czynnego   żalu   

 

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.                   

4  

http://www.ewelinaduleba.pl/


Akademia   Księgowości   i   Prawa   Podatkowego   -   Ewelina   Dulęba    www.ewelinaduleba.pl  
 

 
U.  z  2020  r.  poz.  19).  W  takim  przypadku  organ  nie  wszczyna  postępowania  w               

sprawie   o   przestępstwo   skarbowe   lub   wykroczenie   skarbowe,   a   wszczęte   umarza.   

 

 

Sprawozdania   finansowe  

 

Sprawozdania   finansowe :   zatwierdzanie   i   sporządzanie   o:  

 

● 90  dni  (gdy  rok  obrotowy  jest  równy  rokowi  kalendarzowemu  odpowiednio  do            

końca   czerwca   2020   i   do   końca   września   2020),  

● 60  dni  -  w  przypadku  jednostek  podlegających  nadzorowi  KNF  (  rok  obrotowy             

jest  równy  rokowi  kalendarzowemu  odpowiednio  do  końca  maja  2020  i  do            

końca   sierpnia   2020).  

 

UWAGA:  Sprawozdania  dotyczące  roku  obrotowego  kończącego  się  po  29  września           

2019,  jednak  nie  później  niż  30.04.2020,  o  ile  termin  wykonania  ww.  obowiązków  nie              

upłynął   przed   31.03.   2020   r.  

 

CIT-8   :   31   maj   2020,   31   lipca   2020   (warunek   sprawdź   Dziennik   ustaw   poz.   542)  

 

 

Przedłuża  się  do  dnia  31  maja  2020  r.  dla  podatników  podatku  dochodowego  od              

osób   prawnych,   z   zastrzeżeniem   §   2,   termin   do:  

1)  złożenia  zeznania  o  wysokości  dochodu  osiągniętego  (straty  poniesionej)  w  roku            

podatkowym,  który  zakończył  się  w  okresie  od  dnia  1  grudnia  2019  r.  do  dnia  31                

stycznia   2020   r.,  

2)  wpłaty  podatku  należnego  wykazanego  w  zeznaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  albo               

różnicy  między  podatkiem  należnym  od  dochodu  wykazanego  w  tym  zeznaniu  a            

sumą   należnych   zaliczek   za   okres   od   początku   roku  

–  o  którym  mowa  w  art.  27  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku                   

dochodowym   od   osób   prawnych   (Dz.   U.   z   2019   r.   poz.   865,   z   późn.   zm.3)).  
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§  2.  1.  Przedłuża  się  do  dnia  31  lipca  2020  r.  dla  podatników  podatku  dochodowego                

od   osób   prawnych,   o   których   mowa   w   ust.   2,   termin   do:  

1)  złożenia  zeznania  o  wysokości  dochodu  osiągniętego  (straty  poniesionej)  w  roku            

podatkowym,  który  zakończył  się  w  okresie  od  dnia  1  grudnia  2019  r.  do  dnia  31                

marca   2020   r.,  

2)  wpłaty  podatku  należnego  wykazanego  w  zeznaniu,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  albo               

różnicy  między  podatkiem  należnym  od  dochodu  wykazanego  w  tym  zeznaniu  a            

sumą   należnych   zaliczek   za   okres   od   początku   roku  

–  o  którym  mowa  w  art.  27  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992  r.  o  podatku                   

dochodowym   od   osób   prawnych.  

2.  Przepis  ust.  1  stosuje  się  do  podatników  podatku  dochodowego  od  osób             

prawnych   spełniających   co   najmniej   jeden   z   następujących   warunków:  

1)  podatnik  w  roku  podatkowym,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  osiągał  wyłącznie                

dochody  wolne  od  podatku  na  pod-stawie  art.  17  ust.  1  ustawy  z  dnia  15  lutego  1992                 

r.   o   podatku   dochodowym   od   osób   prawnych;  

2)  uzyskane  przez  podatnika  w  roku  podatkowym,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  1,                

przychody  z  działalności  pożytku  publicznego,  o  której  mowa  w  art.  3  ustawy  z  dnia               

24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolon-tariacie  (Dz.  U.  z               

2019  r.  poz.  688,  1570  i  2020  oraz  z  2020  r.  poz.  284),  stanowiły  co  najmniej  80%                  

łącznych   przy-chodów   uzyskanych   w   tym   roku   przez   tego   podatnika.  

 

Centralny   Rejestr   Beneficjentów   Rzeczywistych   -   lipiec   2020  
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