PAKIET ZMIAN
PODATKOWYCH:
na co mogą liczyć
przedsiębiorcy?
Wraz z ogłoszeniem tzw. tarczy antykryzysowej, rząd przedstawił propozycje
zmian, które mają ulżyć przedsiębiorcom.
Wszystkie przyjęte zmiany mają znaleźć się w specustawie, która w najbliższy
czwartek trafi do Sejmu. Nowelizacja ma wejść w życie w dzień następujący po
ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw.
Podsumowanie zmian odnoszące się do podatków, jakie zostały zaproponowane
znajdą Państwo w niniejszym alercie.

Nowy JPK i matryca VAT
Nowy JPK, czyli połączenie jednolitego pliku kontrolnego z deklaracją VAT, miał
obejmować duże przedsiębiorstwa już od 1 kwietnia br., a małe i średnie od
1 lipca br. Wejście w życie nowego JPK dla dużych przedsiębiorców zostało
przesunięte na 1 lipca 2020 r.
Również na 1 lipca br. zostało przesunięte wejście w życie matrycy VAT. Matryca
ma wprowadzić jednolite stawki dla całych grup towarów, co oznacza, że stawki
na jedne towary zostaną podwyższone, a na inne obniżone. Wprowadzenie
matrycy ma zastąpić Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) unijną
nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów oraz Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług.

Biała lista
Termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek nie będący na białej
liście zostanie wydłużony z 3 do 14 dni.

Zaliczki PIT
Możliwość płatności zaliczek na PIT za marzec i kwiecień br. zostanie przesunięta
do dnia 1 czerwca br.
Dotyczy to zaliczek:


pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, a także od zasiłków
z ubezpieczenia społecznego,



płatników potrącających zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło,
a także od przychodów z praw majątkowych.

Ulga na złe długi w PIT i CIT
Nowe przepisy zwolnią przedsiębiorców w 2020 roku z obowiązku zaliczenia do
podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy kwot niezapłaconych na
rzecz swoich kontrahentów w terminie 90 dni, licząc od dnia upływu daty płatności

wskazanej na fakturze (rachunku) lub umowie. Warunkiem skorzystania ze
zwolnienia jest spadek przychodów przedsiębiorcy o co najmniej 50 proc.
w stosunku do analogicznego okresu w poprzednim roku rozliczeniowym.
Ułatwienie do dotyczy również podatników rozliczających się ryczałtem od
przychodów ewidencjonowanych.
Podatnicy CIT, których rok podatkowy kończy się przed 1 października 2020 r.
będą mogli dokonać zaliczenia niezapłaconych kwot do podstawy opodatkowania
dopiero przy rozliczeniu pierwszej zaliczki za kolejny rok podatkowy.

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT
Mali przedsiębiorcy, którzy w bieżącym roku wybrali uproszczoną formę wpłaty
zaliczek na PIT lub CIT, będą mogli zrezygnować z tej formy płatności za
miesiące marzec – grudzień 2020 r. i płacić zaliczki według zasad ogólnych.
O rezygnacji z płatności w formie uproszczonej podatnicy mają informować
w zeznaniu rocznym za 2020 r.

Straty z powodu koronawirusa
Podatnicy, którzy z powodu koronawirusa poniosą stratę w 2020 r., będą mogli
odliczyć ją wstecznie od dochodów za 2019 r. (ale tylko do kwoty 5 mln zł).
Korektę zeznania za 2019 r. należy złożyć po ustaleniu wysokości straty za
2020 r.
Jak czytamy w projekcie „jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od dochodu za rok
podatkowy lub podatnik złożył zeznanie podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia
straty, podatnik składa korektę zeznania za ten rok, za który dokona tego
odliczenia”.
Należy jednak pamiętać, że aby skorzystać z tej ulgi, straty wywołane przez
koronawirusa muszą spowodować u podatnika obniżenie przychodów o co
najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

Zwolnienia i odliczenia
Opodatkowaniu nie będą także podlegały przychody z tytułu otrzymanego w 2020
r. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów
przyznawanych na podstawie specustawy.
Co więcej, będzie istniała możliwość obniżenia podstawy opodatkowania lub
zaliczek na podatek dochodowy o kwoty darowizn przekazanych wskazanym
w specustawie podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19.
Opodatkowaniu nie będą podlegały również tzw. świadczenia postojowe
wypłacane w związku z niemożnością świadczenia usług/wykonywania pracy,
mimo gotowości, przez osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą oraz osoby świadczące pracę na podstawie umów zlecenia lub
umów o dzieło. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia będzie odpowiedni
spadek zarobków wskutek przestojów wywołanych epidemią.

Zakwaterowanie i wyżywienie
Pracownicy przedsiębiorstw, których działalność jest niezbędna dla
funkcjonowania infrastruktury krytycznej uzyskają prawo do zakwaterowania
i wyżywienia zapewnionego przez pracodawców. Świadczenia te mają być
zwolnione z PIT i nie będą wliczane do podstawy wymiaru składek na
ubezpieczenie społeczne.

Podatki od przychodów z budynków
Właściciele centrów handlowych, domów towarowych, budynków biurowych,
innych budynków wynajmowanych, dzierżawionych lub leasingowanych mogą
liczyć na przedłużenie terminu opłaty PIT I CIT - z przychodów od budynków za miesiące od marca do maja br. - do 20 lipca 2020 r.
Odroczenie to ma charakter fakultatywny i dotyczy przedsiębiorców, u których
wszystkie przychody będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do
analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości
Zaproponowane zmiany dają gminom możliwość zwolnienia z podatku
określonym grupom przedsiębiorców, u których odnotowuje się problem
z płynnością finansową. Grupa przedsiębiorców, objęta zwolnieniem musi zostać
określona w uchwale rady gminy. Dodatkowo, wójtowie, burmistrzowie
i prezydenci miast będą mogli wydawać zarządzenia przedłużające grupom
przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Na tę chwilę
projekt przewiduje możliwość wydłużenia terminu płatności rat za kwiecień, maj
i czerwiec maksymalnie do 30 września br. (zamiast do 15. dnia każdego z tych
miesięcy).

PCC
Przedsiębiorcy mają zostać zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od czynności
cywilnoprawnych (PCC) od umów pożyczek, zawartych od dnia wejścia w życie
specustawy do 31 sierpnia br.

Opłata prolongacyjna
W przypadku, gdy urząd skarbowy odroczy termin płatności podatku lub rozłoży
zaległość na raty, nie będzie trzeba uiszczać opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to
decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie
obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni
po ich odwołaniu.

Podatek od sprzedaży detalicznej
Podatek od sprzedaży detalicznej, który dotyczy głównie
wielkopowierzchniowych ma zostać odroczony do końca 2020 r.

sklepów

Obrót olejami opałowymi
Firmy uzyskały dodatkowy czas na dostosowanie się do zmian w obrocie olejami
opałowymi. Wg projektu specustawy, mają czas do końca sierpnia br., aby

zastąpić papierowe oświadczenia i miesięczne zestawienia zgłoszeniami
w formie elektronicznej.

Sprawozdania finansowe
Minister finansów otrzyma możliwość zmiany terminów wypełnienia obowiązków
w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania oraz przekazywania do
właściwego podmiotu sprawozdań finansowych za rok 2019.
Wydłużeniu ulegnie również dopuszczalny okres badania sprawozdania
finansowego jednostki zainteresowania publicznego przez jedną firmę
audytorską z 5 do 10 lat.

Schematy podatkowe, ceny transferowe
Planowane jest zawieszenie terminów zgłaszania szefowi KSA krajowych
schematów podatkowych na okres od 31 marca do 30 czerwca br. Wyłączone
z tego zawieszenia będą jednak schematy transgraniczne.
Termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych ma
zostać przedłużony do 30 września br. Będzie to dotyczyło podmiotów, których
rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył
przed 31 grudnia 2019 r.

Informujemy, ze nasi prawnicy służą pomocą we wszystkich obszarach
działalności, na które może mieć wpływ epidemia koronawirusa. Jesteśmy
stale do Państwa dyspozycji, gotowi na udzielanie odpowiedzi na zadawane
pytania, rozwiązywanie problemów i wsparcie w każdej sprawie prawnej
i podatkowej.

GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie
Prawni i Doradcy Podatkowi Sp. P.

GWW Ladziński, Cmoch
i Wspólnicy Sp.k.

ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

