
  

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

ZMIANY W ZAKRESIE PODATKÓW 
ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-COV-2 

 

NINIEJSZE OPRACOWANIE UWZGLĘDNIA STAN PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY NA DZIEŃ 9 KWIETNIA 2020 R.*, W TYM: 

• USTAWĘ 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 ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. 2020 poz. 

374, DALEJ JAKO „USTAWA O COVID-19”)  

• USTAWĘ Z DNIA 31 MARCA 2020 R. 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568, DALEJ JAKO „USTAWA O ZM. USTAWY O COVID-19”) 

* KOLOREM FIOLETOWYM OZNACZONO ZMIANY W STOSUNKU DO WERSJI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA Z DNIA 2 KWIETNIA 2020 R. 
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I. ZAWIESZENIE TERMINÓW. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? OKRES/TERMIN DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
 

ZAWIESZENIE BIEGU 
ROZPOCZĘTYCH TERMINÓW 

PROCESOWYCH I SĄDOWYCH 
 

+ 
 

NIE ROZPOCZĘCIE BIEGU 
NOWYCH TERMINÓW 

PROCESOWYCH I SĄDOWYCH 

W zakresie podatków: 
 
Postępowania 
sądowoadministracyjne 
 
Postepowania karno-
skarbowe 
 
Postępowania i kontrole 
podatkowe, prowadzone na 
podstawie ordynacji 
skarbowej 
 
Kontrole celno-skarbowe 
 
Postepowania prowadzone 
na podstawie innych ustaw 

Dotyczy okresu stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu covid-
19 

Organ, sąd lub podmiot prowadzący 
postępowanie może jednak wezwać 
stronę, uczestnika postępowania, 
kontrolowanego i ich kontrahenta oraz 
organ, do którego zwrócono się o zajęcie 
stanowiska do dokonania określonej 
czynności w wyznaczonym terminie, 
jeżeli: 

• wymaga tego interes publiczny 
lub ważny interes strony lub 
kontrolowanego – dotyczy 
postępowań karnych 
skarbowych, kontroli 
podatkowych i celno-skarbowych 
oraz postępowań na podstawie 
ustawy o grach hazardowych) 

• niepodjęcie czynności mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia ludzi lub 
zwierząt, poważną szkodę dla 
interesu społecznego albo ze 
względu na grożącą 
niepowetowaną szkodę 
materialną – dotyczy 
postępowań sądowych, 
egzekucyjnych, karnych, o 
wykroczenia, administracyjnych 

Art. 15zzs ust. 4 
ustawy o 
COVID-19 
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oraz innych postępowań 
szczególnych  

 
ZAWIESZENIE BIEGU 

TERMINÓW 
MATERIALNOPRAWNYCH 

 
+ 
 

NIE ROZPOCZĘCIE BIEGU 
NOWYCH TERMINÓW 

MATERIALNOPRAWNYCH 
 

Dotyczy to terminów: 
 
1) od zachowania których 
jest uzależnione udzielenie 
ochrony prawnej przed 
sądem lub organem, 
2) do dokonania przez 
stronę czynności 
kształtujących jej prawa i 
obowiązki, 
3) przedawnienia, 
4) których niezachowanie 
powoduje wygaśnięcie lub 
zmianę praw rzeczowych 
oraz roszczeń i 
wierzytelności, a także 
popadnięcie w opóźnienie, 
5) zawitych, z 
niezachowaniem których 
ustawa wiąże ujemne skutki 
dla strony, 
6) do dokonania przez 
podmioty lub jednostki 
organizacyjne podlegające 
wpisowi do właściwego 
rejestru czynności, które 
powodują obowiązek 
zgłoszenia do tego rejestru, 
a także terminów na 
wykonanie przez te 
podmioty obowiązków 

Dotyczy okresu stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu covid-
19 

Właściwy organ, sąd lub podmiot może 
wezwać obowiązanego do dokonania 
czynności wynikających z przepisów 
prawa, w oznaczonym terminie i w 
zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje 
do dokonania czynności, jeżeli 
niepodjęcie czynności mogłoby 
spowodować niebezpieczeństwo dla życia 
lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną 
szkodę dla interesu społecznego albo ze 
względu na grożącą niepowetowaną 
szkodę materialną. W takim przypadku 
obowiązany powinien wykonać 
obowiązek w oznaczonym terminie. 

Art. 15zzr ust. 3 
ustawy o covid-
19 
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wynikających z przepisów o 
ich ustroju 

WSTRZYMANIE BIEGU 
TERMINU PRZEDAWNIENIA 
KARALNOŚCI CZYNU ORAZ 

PRZEDAWNIENIA 
WYKONANIA KARY  

W zakresie podatków: 
 
Sprawy o przestępstwa 
skarbowe 
 
Sprawy o wykroczenia 
skarbowe 

Dotyczy okresu stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu 
COVID-19 

 art. 15zzr ust. 6 
ustawy COVID-
19 

 
ZAWIESZENIE TERMINIÓW 

ZWIĄZANYCH ZE 
SCHEMATAMI 

PODATKOWYMI (MDR) I ICH 
RAPORTOWANIEM 

Dotyczy wszystkich 
terminów z działu III 
rozdziału 11a ordynacji 
podatkowej – informacje o 
schematach podatkowych 

Dotyczy okresu 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.; 

Szef KAS, promotorzy, korzystający i 
wspomagający mogą jednak skutecznie 
dokonać czynności związanych MDR 

art. 31y Ustawy 
o COVID-19 

 

II. POSTĘPOWANIE PODATKOWE, EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
 

MOŻLIWOŚĆ WSTRZYMANIA 
ADMINISTRACYJNYCH 

POSTĘPOWAŃ 
EGZEKUCYJNYCH NALEŻNOŚCI 

PIENIĘŻNYCH – W DRODZE 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 

FINANSÓW 

Minister Finansów może w 
drodze rozporządzenia, 
wstrzymać administracyjne 
postępowania egzekucyjne 
należności pieniężnych, 
określając w szczególności 
zakres terytorialny i okres 
wstrzymania tych 
postępowań 

Wydanie i wejście w życie 
rozporządzenia ministra 
finansów – którego jeszcze 
nie ma  

W okresie wstrzymania podatnik będzie 
mógł dokonywać wypłat z zajętych 
rachunków bankowych lub rachunków 
prowadzonych przez skok-i. 

art. 15zzk ust. 
1-2 ustawy O 
COVID-19 

 
ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA – 

Czynnego żalu, składanego 
na postawie art. 16 k.k.s. 

 Zawiadomienie wnosi się na piśmie 
utrwalonym w postaci papierowej lub 

Art. 26 ustawy 
o zm. Ustawy o 
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CZYNNEGO ŻALU W FORMIE 
ELEKTRONICZNEJ 

elektronicznej albo ustnie do protokołu. 
Pisma utrwalone w postaci elektronicznej 
opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym i wnosi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w 
tym przez portal podatkowy 

covid-19, art. 
16 § 4 k.k.s. 

WYŁĄCZENIE STOSOWANIA 
PRZEPISÓW O BEZCZYNNOŚĆI 

ORGANÓW I OBOWIĄZKU 
POWIADOMIENIA STRON I 

UCZESTNIKÓW 
POSTĘPOWANIA O 

NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W 
TERMINIE 

Dotyczy okresu stanu 
zagrożenia epidemicznego 
lub stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu 
covid-19 

 Nie będzie można np. wnieść ponaglenia 
do organu wyższego stopnia czy też 
skargi na bezczynność organu 

art. 15zzr ust. 
10-11 ustawy o 
COVID-19 

 
ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI 
DORĘCZENIA WYDRUKÓW 

PISM WYDANYCH W FORMIE 
DOKUMENTU 

ELEKTRONICZNEGO 

Dotyczy wszystkich 
doręczeń wydruków pism 
wydanych w formie 
dokumentu 
elektronicznego, na 
podstawie ordynacji 
podatkowej 

Doręczenie wydruku będzie 
możliwe, gdy: 
 

• pismo wydane 
zostało w formie 
dokumentu 
elektronicznego i 
opatrzone 
kwalifikowanym 
podpisem 
elektronicznym, 
podpisem zaufanym 
albo podpisem 
osobistym 

 

• strona nie wnosiła o 
doręczanie pism za 
pomocą środków 

Dotychczas tożsama możliwość dotyczyła 
jedynie pism sporządzonych za pomocą 
systemu teleinformatycznego Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej  
 
W sprawach, w których strona wnosiła o 
doręczanie pism za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej lub wyraziła 
zgodę na doręczanie pism w taki sposób, 
doręczenia nadal odbywają się za 
pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

Art. 20 ustawy 
o COVID-19, 
art. 144b 
ordynacji 
podatkowej 
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komunikacji 
elektronicznej lub nie 
wyraziła zgody na 
doręczanie pism w 
taki sposób. 

 

III. ULGI PODATKOWE. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
 

BRAK OPŁAT 
PROLONGACYJNYCH 

W decyzjach dotyczących 
udzielenia ulgi w postaci 
odroczenia płatności lub 

rozłożenia na raty podatku 
bądź zaległości podatkowej, 

dotyczącej podatków 
stanowiących dochód 

budżetu państwa, 

Na podstawie wniosku o 
udzielenie ulgi 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 

 art. 15 za ust. 1 
ustawy O 
COVID-19 

 
MOŻLIWOŚĆ ZANIECHANIA 
POBORU W CZĘŚCI BĄDŹ W 

CAŁOŚCI ODSETEK ZA 
ZWŁOKĘ – PRZEZ MINISTRA 

FINANSÓW W DRODZE 
ROZPORZĄDZENIA 

Minister Finansów może, w 
drodze rozporządzenia, 

zaniechać w całości lub w 
części poboru odsetek za 

zwłokę od zaległości 
podatkowych, określając w 

szczególności rodzaj 
podatku, zakres terytorialny 

zaniechania, okres, w 
którym następuje 

zaniechanie, i grupy 
obowiązanych, których 

dotyczy zaniechanie, mając 
na względzie okres 

Wydanie i wejście w życie 
rozporządzenia Ministra 

Finansów – którego jeszcze 
nie ma 

 art. 15 za ust. 2 
ustawy O 
COVID-19 
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obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego i 
stanu epidemii w związku z 
COVID-19 oraz skutki nimi 

wywołane. 
 

IV. PODATEK VAT. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
 

ZWOLNIENIE OD PODATKU VAT 
IMPORTU I 

WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO 
NABYCIA PRODUKTÓW 
PREZNACZONYCH NA 

DAROWIZNE DO CELÓW 
ZWIĄZANYCH Z 

PRZECIWDZIAŁANIEM EPIDEMII  

Import i WDT: 
1. wyrobów medycznych 
oraz wyrobów medycznych 
do diagnostyki in vitro  
2. szkła laboratoryjnego i 
aparatury laboratoryjnej 
3. produktów leczniczych 
oraz substancji czynnych 
4. produktów  biobójczych ( 
wyłącznie środków 
dezynfekujących) 
5. specjalistycznych  testów  
diagnostycznych  służących  
do  analizy  i wykrywania  
czynników  patogennych  w 
organizmie człowieka, 
wodzie, powietrzu i glebie; 
6. środków ochrony 
indywidualnej –wyłącznie 
masek, osłon/szyb 
ochronnych na twarz, gogli, 
okularów ochronnych, 
kombinezonów, 

I. Import lub WDT dotyczy 
towarów, które będą 
następnie przedmiotem 
darowizny przeznaczonej na 
cele związane ze 
zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków 
COVID-19, na rzecz: 
1) Agencji Rezerw 
Materiałowych 
2) Centralnej Bazy Rezerw 
Sanitarno-
Przeciwepidemicznych 
3) podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą  
udzielających świadczeń 
opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenia szpitalnego 
wyłącznie w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

Zwolnienie może być stosowane dla 
importu i WDT dokonanego od dnia 1 
lutego 2020 r. 
 
W przypadku importu i WDT 
dokonanego pomiędzy 1 lutego 2020 r. 
a 8 kwietnia 2020 r., jeżeli umowa 
darowizny nie została zawarta w formie 
pisemnej, wystarczy później potwierdzić 
jej zawarcie na piśmie. 

Rozporządzenie 
Ministra 

Finansów z 
dnia 7 kwietnia 

2020 r. 
zmieniające 

rozporządzenie 
w sprawie 

zwolnień od 
podatku od 
towarów i 
usług oraz 
warunków 
stosowania 

tych zwolnień 
(Dz.U. 2020 

poz. 628) 
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ochraniaczy na buty, 
czepków irękawic 

wpisanych do stosownego 
wykazu 
II. Zawarcie pisemnej 
umowy darowizny pomiędzy 
podatnikiem a jednym z ww. 
podmiotów 
 
III. W przypadku importu – 
przedstawienie przez 
importera właściwemu 
naczelnikowi urzędu celno-
skarbowego kopii ww. 
umowy darowizny 

WYDŁUŻENIE TERMINU NA 
ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O 
DOKONANIU ZAPŁATY NA 
RACHUNEK BANKOWY INNY 
NIŻ WSKAZANY W WYKAZIE 
PODATNIKÓW VAT DO 14 DNI 
OD DOKONANIA PRZELEWU 

 Złożenie zawiadomienia w 
terminie do 14 dni od 
dokonania przelewu na 
rachunek inny niż w rejestrze 

 Art. 15zzn 
ustawy o 
COVID-19 

MOŻLIWOŚĆ PRZEKAZANIA 
NABYWCY PARAGONU 

FISKALNEGO BĄDŹ FAKTURY W 
SPOSÓB ELEKTRONICZNY 

Sprzedaż dokonywana 
przez podatników 

prowadzących ewidencję 
przy zastosowaniu kas 

rejestrujących 

Zgoda nabywcy Ustawa nie wskazuje dokładnego 
sposobu przekazania paragonu bądź 
faktury, wskazując jedynie na „sposób 
uzgodniony z nabywcą”, co zostawia 
stroną sporą elastyczność 

Art. 32 ustawy 
o zm. ustawy o 
COVID-19, art. 
11 ust. 3a pkt 1 
ustawy o VAT 

ODSTĄPIENIE OD 
OBLIGATORYJNOŚCI PRZY 

NAKŁADANIU KAR ZA BŁĘDY W 
EWIDENCJI PROWADZONEJ NA 
PODSTAWIE ART. 109 USTAWY 

O VAT 

Dotyczy sytuacji, gdy 
podatnik w terminie 14 dni 
od otrzymania wezwania: 

1) nie prześle ewidencji 
skorygowanej w zakresie 
błędów wskazanych w 
wezwaniu lub nie złoży 
wyjaśnień, albo zrobi to po 

Decyzja zależy od uznania 
organu podatkowego 

Zmiana dotyczy zastąpienia w wyrażeniu 
„naczelnik urzędu skarbowego nakłada, 
w drodze decyzji, na tego podatnika 
karę pieniężną w wysokości 500 zł za 
każdy błąd” słowa „nakłada” wyrazami 
„może nałożyć”;  
w praktyce oznacza to, że organ 
podatkowy może odstąpić od 

Art. 58 ustawy 
o zm. ustawy o 
COVID-19 
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terminie, 
2)w złożonych 
wyjaśnieniach nie wykaże, 
że ewidencja nie zawiera 
błędów, o których mowa w 
wezwaniu 

wymierzenia kary – ale nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby ją wymierzył  

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU 
SKŁDANIA INFORMACJI 

PODSUMOWUJĄCYCH W 
OBROCIE KRAJOWYM  

 W ustawie o VAT 
przywrócono art. 101a  - 
przekazywanie informacji 
podsumowujących w obrocie 
krajowym ma się więc 
odbywać na takich zasadach, 
jak przed uchyleniem ww. 
przepisu 

 Art. 58 ustawy 
o zm. ustawy o 
COVID-19 
Art. 101a 
ustawy o VAT 

PRZESUNIĘCIE WEJŚCIA W 
ŻYCIE OBOWIĄZKÓW 

WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 
DNIA 4 LIPCA 2019 R. ZMIANIE 

USTAWY O PODATKU OD 
TOWARÓW I USŁUG ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 
(DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1520) Z 1 
KWIETNIA 2020 R. NA 1 LIPCA 

2020 R. 

Nowe zasady dotyczące 
importu towarów 

Zmiany w zakresie importu, 
które miały wejść w życie z 
dniem 1 kwietnia 2020 r., 
wejdą w życie 1 lipca 2020 r. 

 Art. 58 ustawy 
o zm. ustawy o 
COVID-19 

PRZESUNIĘCIE WEJŚCIA W 
ŻYCIE OBOWIĄZKÓW 

WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z 
DNIA 9 SIERPNIA 2019 R. 

ZMIANIE USTAWY O PODATKU 
OD TOWARÓW I USŁUG ORAZ 
NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 

(DZ.U. Z 2019 R. POZ. 1751) Z 1 
KWIETNIA 2020 R. NA 1 LIPCA 

Nowa matryca stawek 
podatku VAT zacznie 
obowiązywać od Dnia 1 
lipca 2020 r., z 
przedłużeniem mocy 
wiążącej WIS wydanych 
przed dniem 1 lipca 2020 r. 
W odniesieniu do towarów 
nabytych po dniu 30 

  Art. 63 ustawy 
o zm. ustawy o 
COVID 
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2020 R. BĄDŹ Z 31 MARCA 2020 
R. NA 30 CZERWCA 2020 R. 

czerwca 2020 r. 

 

 

V. PODATKI DOCHODOWE. 
ROZWIĄZANIE DLA KOGO? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
 

PRZEDŁUŻENIE* TERMINU DO 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI PIT ZA 

2019 R. DO DNIA 31 MAJA 
2020 R. 

Podatników PIT Złożenie deklaracji PIT do 
dnia 31 maja 2020 r. 

*Formalnie termin do złożenia zeznania 
nie został zmieniony, jednakże w 
przypadku złożenia deklaracji po upływie 
pierwotnego terminu, ale do dnia 31 
maja 2020 r. Nie będą wszczynane 
postępowania karno-skarbowe i 
podatnicy nie poniosą negatywnych 
konsekwencji nie złożenia deklaracji PIT 
do końca kwietnia 2020 r. 

art. 15zzj 
ustawy COVID-
19 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT I 

ZAPŁATY PODATKU DO DNIA 
31 MAJA 2020 R 

Podatników CIT Rok podatkowy podatnika 
zakończył się w okresie od 
dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 
31 stycznia 2020r. 
 
 

W przeciwieństwie do podatku PIT, w 
przypadku CIT termin został formalnie 
przedłużony  

§ 1 
Rozporządzenia 
Ministra 
Finansów z 
dnia 27 marca 
2020 r. w 
sprawie 
przedłużenia 
terminu do 
złożenia 
zeznania o 
wysokości 
dochodu 
osiągniętego 
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(straty 
poniesionej) i 
wpłaty 
należnego 
podatku przez 
podatników 
podatku 
dochodowego 
od osób 
prawnych 
(Dz.U. 2020 
poz. 542) 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 
ZŁOŻENIA DEKLARACJI CIT I 

ZAPŁATY PODATKU DO DNIA 
31 LIPCA 2020 R 

 Podatników CIT  Rok podatkowy podatnika 
zakończył się w okresie od 
dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 
31 marca 2020r.  
oraz spełniony został co 
najmniej jeden z poniższych 
warunków: 
 
1. podatnik  w roku  
podatkowym osiągał 
wyłącznie dochody wolne od 
podatku na podstawie  art. 
17 ust.1 ustawy o CIT 
 
2. uzyskane  przez  podatnika  
w roku  podatkowym 
przychody  z działalności  
pożytku publicznego, o której 
mowa w art. 3 ustawy o 
działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

Jeżeli nie został spełniony żaden ze 
wskazanych warunków umożliwiających 
przedłużenie terminu do dnia 31 lipca 
2020 r., zastosowanie będzie mieć 
przedłużenie terminu do dnia 31 maja 
2020 r., omówione w pozycji wyżej (Rok 
podatkowy podatnika zakończył się w 
okresie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 
31 stycznia 2020r.) 

§ 2 
Rozporządzenia 
Ministra 
Finansów z 
dnia 27 marca 
2020 r. w 
sprawie 
przedłużenia 
terminu do 
złożenia 
zeznania o 
wysokości 
dochodu 
osiągniętego 
(straty 
poniesionej) i 
wpłaty 
należnego 
podatku przez 
podatników 
podatku 
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stanowiły co najmniej 80% 
łącznych przychodów 
uzyskanych w tym roku przez 
tego podatnika. 

dochodowego 
od osób 
prawnych 
(Dz.U. 2020 
poz. 542) 

 
ZWIĘKSZENIE LIMITU 

NIEKTÓRYCH ULG 
PRZEDMIOTOWYCH 

Podatników PIT Warunki zastosowania ulg 
pozostają bez zmian, 
zwiększają się kwoty limitów 

Zwiększono limity następujących 
zwolnień przedmiotowych: 
 
1. Zapomogi, wypłacane z funduszy 
zakładowej lub międzyzakładowej 
organizacji związkowej pracownikom 
należącym do tej organizacji inne niż w  
przypadku indywidualnych zdarzeń 
losowych, klęsk żywiołowych, 
długotrwałej choroby lub śmierci – do 
kwoty 3000 zł – dotyczy 2020 r. 
 
2. Zapomogi otrzymane w przypadku 
indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej choroby lub 
śmierci ze źródeł innych, niż z funduszu 
socjalnego, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, z funduszy 
związków zawodowych lub zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydanymi przez 
właściwego ministra – do kwoty 10 000 zł 
– dotyczy 2020 r. 
 
3. Wartości otrzymanych przez 
pracownika w związku z finansowaniem 
działalności socjalnej, o której mowa w 
przepisach o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, rzeczowych 

Art. 4 ustawy o 
zm. Ustawy 
COVID-19, art. 
52l ustawy o 
PIT 
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świadczeń oraz otrzymanych przez niego 
w tym zakresie świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych lub funduszy związków 
zawodowych – do kwoty 2 000 zł – 
dotyczy 2020 r. Oraz 2021 r. 
 
4. Dopłaty do: wypoczynku 
zorganizowanego przez podmioty 
prowadzące działalność w tym zakresie, 
w formie wczasów, kolonii, obozów i 
zimowisk, w tym również połączonego z 
nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, 
w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-
opiekuńczych, oraz przejazdów 
związanych z tym wypoczynkiem i 
pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży 
do lat 18, ze źródeł innych niż z funduszu 
socjalnego, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych oraz zgodnie z 
odrębnymi przepisami wydanymi przez 
właściwego ministra – do kwoty 3 000 zł 
– dotyczy 2020 r. Oraz 2021 r.  

WOLNE OD PODATKU 
DOCHODOWEGO BĘDĄ 

NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 
OTRZYMANE NA PODSTAWIE 

USTAWY O COVID-19 

Podatników PIT  Brak szczególnych warunków Dotyczy to świadczenia postojowego oraz 
świadczenia polegającego na 
zakwaterowaniu i wyżywieniu 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52m ustawy o 
PIT 

WYDŁUŻENIE TERMINU NA 
ZŁOŻENIE ZAWIADOMIENIA O 

DOKONANIU ZAPŁATY NA 

Podatników PIT i CIT Złożenie zawiadomienia w 
terminie do 14 dni od 
dokonania przelewu na 

 art. 15zzn 
ustawy COVID-
19; 
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RACHUNEK BANKOWY INNY 
NIŻ WSKAZANY W WYKAZIE 

PODATNIKÓW VAT DO 14 DNI 
OD DOKONANIA PRZELEWU 

rachunek inny niż w rejestrze art. 15zzn 
ustawy COVID-
19 

 
OBNIŻENIE DOCHODU LUB 

PRZYCHODU Z 
POZAROLNICZEJ 
DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ O STRATĘ Z 
TYTUŁU COVID-19 – NIE 

WIĘCEJ NIŻ O 5 000 000 ZŁ, 

Podatników PIT i CIT Dwa warunki: 
 
1. Poniesienie straty w 2020 
r. Z związku z COVID-19 
 
2. Uzyskanie w roku 
podatkowym 2020 r.  
Przychodów niższych o co 
najmniej 50% od przychodów 
uzyskanych w roku 
podatkowym 2019 r. 

Obniżenia dokonuje się poprzez korektę 
zeznania za 2019 r. (bądź poprzez samo 
zeznanie, jeśli nie zostało jeszcze złożone) 
 
Jeżeli podatnik nie dokona korekty 
zeznania za 2019 r. W celu obniżenia, 
strata związana z COVID-19 podlega 
obniżeniu na podstawie 
dotychczasowych przepisów, tj. 
Odpowiednio art. 9 ust. 3 ustawy o pit 
lub art. 11 ustawy z zryczałtowanym 
podatku dochodowym, art 7 ust. 5 
ustawy o cit 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52k ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy 
zm. ustawę o 
COVID-19, art. 
38f ustawy o 
CIT 

MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA OD 
PODSTAWY 

OPODATKOWANIA W CELU 
OBLICZENIA PODATKU LUB 

ZALICZKI DAROWIZN 
PRZEKAZANYCH OD 1 

STYCZNIA 2020 R. DO 30 
WRZEŚNIA 2020 R. NA 

PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 

Podatników PIT i CIT  
 

Przekazanie w okresie od 1 
stycznia 2020 r. do 30 
września 2020 r. darowizny 
na przeciwdziałanie COVID-
19 któremukolwiek z 
poniższych podmiotów: 
 
1. 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 

Kwota darowizny na przeciwdziałanie 
covid-19 podlegająca odliczeniu zależy od 
daty dokonania darowizny: 
 
Darowizna dokonana od 1 stycznia 2020 
r. Do 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu 
podlega 200% wartości darowizny; 
 
Darowizna dokonana od dnia 1 maja 
2020 r. Do dnia 31 maja 2020 r. – 
odliczeniu podlega 150% wartości 
darowizny 
 
Darowizna dokonana od 1 czerwca 2020 
r. Do 30 września 2020 r. – odliczeniu 
podlega 100% darowizny 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52n ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy 
zm. ustawę o 
COVID-19, art. 
38g ustawy o 
CIT 
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ustawowych 
 
3. Centralnej bazy rezerw 
sanitarno-
przeciwepidemicznych z 
przeznaczeniem na cele 
wykonywania działalności 
statutowej. 
 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU 
WPŁATY ZALICZEK NA 

PODATEK DOCHODOWY ZA 
MARZEC I KWIECIEŃ 2020 R. 
DO DNIA 1 CZERWCA 2020 R. 

Płatników PIT Poniesienie negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 przez 
płatnika 

 art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52o ustawy o 
PIT 

PRZEDŁUŻENIE DO DNIA 20 
LIPCA 2020 R. TERMINU 

ZAPŁATY PODATKU 
DOCHODOWEGO OD 

PRZYCHODU ZE ŚRODKA 
TRWAŁEGO BĘDĄCEGO 

BUDYNKIEM ZA MIESIĄCE 
MARZEC-MAJ 2020 R 

Podatników PIT i CIT Łączne spełnienie dwóch 
warunków: 
 
1.  Podatnik poniósł w danym 
miesiącu negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z 
powodu covid-19; 
 
2. 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 
gospodarczej w 2019 r. – w 
stosunku do uzyskanych w 
tym roku średnich 

 art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52p ustawy o 
PIT 
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przychodów (tj. Kwoty 
stanowiącej iloraz 
przychodów, uzyskanych w 
roku, w którym podatnik 
rozpoczął prowadzenie 
działalności gospodarczej, i 
liczby miesięcy, w których 
była prowadzona ta 
działalność)  
 
Drugiego warunku nie 
wymaga się jednak od 
podatników, którzy: 

• Stosowali w 2019 r. 
Formę 
opodatkowania, w 
przypadku której nie 
ustala się 
przychodów; 

• Rozpoczęli 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej w 
ostatnim kwartale 
2019 r. I nie uzyskali 
w tym okresie 
przychodów,  

• Rozpoczęli 
działalność w 2020 r.  

ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU 
ZWIĘKSZENIA DOCHODU O  
ZALICZANĄ DO KOSZTÓW 

UZYSKANIA PRZYCHODÓW 

Podatników PIT i CIT Łączne spełnienie dwóch 
warunków: 
 
1.  Podatnik poniósł w danym 

 art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52q ustawy o 
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WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA 
DO ZAPŁATY ŚWIADCZENIA 

PIENIĘŻNEGO W 
ROZUMIENIU ART. 4 PKT 1A 

USTAWY O 
PRZECIWDZIAŁANIU 

NADMIERNYM 
OPÓŹNIENIOM 

miesiącu negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z 
powodu covid-19; 
 
2. 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 
gospodarczej w 2019 r. – w 
stosunku do uzyskanych w 
tym roku średnich 
przychodów (tj. Kwoty 
stanowiącej iloraz 
przychodów, uzyskanych w 
roku, w którym podatnik 
rozpoczął prowadzenie 
działalności gospodarczej, i 
liczby miesięcy, w których 
była prowadzona ta 
działalność)  
 
Drugiego warunku nie 
wymaga się jednak od 
podatników, którzy: 

• Stosowali w 2019 r. 
Formę 
opodatkowania, w 
przypadku której nie 
ustala się 

PIT 
 
art. 6 ustawy 
zm. ustawę o 
COVID-19, art. 
38i ustawy o 
CIT 
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przychodów; 

• Rozpoczęli 
prowadzenie 
działalności 
gospodarczej w 
ostatnim kwartale 
2019 r. I nie uzyskali 
w tym okresie 
przychodów,  

Rozpoczęli działalność w 
2020 r. 

MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI Z 
UPROSZCZONEJ FORMY 
WPŁACANIA ZALICZEK 

Małych Podatników PIT i CIT Poniesienie przez podatnika 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19 

O rezygnacji z uproszczonej formy 
wpłacania zaliczek informuje się w 
zeznaniu podatkowym za 2020 r. 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52r ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy 
zm. ustawę o 
COVID-19, art. 
38j ustawy o 
CIT 

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA 
JEDNORAZOWO ODPISÓW 

AMORTYZACYJNYCH OD 
WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ 

ŚRODKÓW TRWAŁYCH KTÓRE 
ZOSTAŁY NABYTE W CELU 
PRODUKCJI TOWARÓW 

ZWIĄZANYCH Z 
PRZECIWDZIAŁANIEM  

COVID-19 

Podatników PIT i CIT Wprowadzenie do ewidencji 
środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i 
prawnych w 2020 roku 
środków trwałych które 
zostały nabyte w celu 
produkcji towarów 
związanych z 
przeciwdziałaniem COVID-19 

Chodzi o środki trwałe nabyte w celu 
produkcji w szczególności towarów takich 
jak: maseczki ochronne, respiratory, 
środki odkażające, medyczną odzież 
ochronną, ochraniacze na obuwie, 
rękawiczki, okulary, gogle, środki do 
dezynfekcji i higieny rąk. 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52s ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy 
zm. ustawę o 
COVID-19, art. 
38k ustawy o 
CIT 
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MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA OD 
DOCHODU BĘDĄCEGO 

PODSTAWĄ OBLICZENIA 
ZALICZKI W TRAKCIE ROKU 

PODATKOWEGO 2020 R. 
KOSZTÓW 

KWALIFIKOWANYCH 
PONOSZONYCH NA 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-
ROZWOJOWĄ KTÓREJ CELEM 

JEST OPRACOWANIE 
PRODUKTÓW NIEZBĘDNYCH 

DO PRZECIWDZIAŁANIA 
COVID-19 

Podatników PIT i CIT Poniesienie kosztów 
kwalifikowanych na 
działalność badawczo-
rozwojową której celem jest 
opracowanie produktów 
niezbędnych do 
przeciwdziałania covid-19 

 art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52t ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
38l ustawy o 
CIT 

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W 
ROKU PODATKOWYM 2020 R. 

DLA  KWALIFIKOWANYCH 
DOCHODÓW Z 

KWALIFIKOWANYCH PRAW 
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

KTÓRE WYKORZYSTYWANE 
SĄ DO PRZECIWDZIAŁANIA 
COVID-19 STAWKI 5% PRZY 
OBLICZANIU ZALICZEK NA 
PODATEK DOCHODOWY. 

Podatników PIT i CIT Wysokość zaliczek w 

powyższym przypadku 

oblicza się w następujący 

sposób: 

• Pierwszą zaliczkę 

oblicza się od sumy 

kwalifikowanych 

dochodów z 

kwalifikowanych 

praw własności 

intelektualnej, 

osiągniętych od dnia 

1 marca 2020 r., z 

zastosowaniem 

stawki 5%; 

• Zaliczki za kolejne 

miesiące albo 

kwartały oblicza się 

Powyższe zasady w zakresie 

kwalifikowanych dochodów z 

kwalifikowanych praw własności 

intelektualnej stosuje się również w 

przypadku, gdy podatnik nie posiada 

kwalifikowanego prawa własności 

intelektualnej ani ekspektatywy 

uzyskania kwalifikowanego prawa, pod 

warunkiem zgłoszenia lub złożenia 

wniosku o uzyskanie takiego prawa 

ochronnego do właściwego organu, w 

terminie 6 miesięcy, licząc od końca 

miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki 

na podatek zastosował 5% stawkę 

podatku. 

 

 

art. 4 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
52u ustawy o 
PIT 
 
art. 6 ustawy o 
zm. ustawy 
COVID-19, art. 
38m ustawy o 
CIT 
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jako różnicę między 

podatkiem 

obliczonym z 

zastosowaniem 

stawki 5% od sumy 

kwalifikowanych 

dochodów z 

kwalifikowanych 

praw własności 

intelektualnej, 

osiągniętych od dnia 

1 marca 2020, a 

sumą należnych 

zaliczek za 

poprzednie miesiące 

albo kwartały 

obliczonych od tych 

dochodów. 

 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 
PRZEKAZANIA INFORMACJI O 
DOKONANYCH WPŁATACH I 

POBRANYM PODATKU 
W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI 

LICENCYJNYCH I DYWIDEND 

Płatników CIT Rok podatkowy płatnika 

zakończył się pomiędzy 31 

grudnia 2019 r. a 31 stycznia 

2020 r. 

Chodzi o informacje o wpłatach 

wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o 

CIT, tj. dotyczących należności 

licencyjnych i dywidend 

 

Nowy termin przekazania informacji - do 

końca piątego miesiąca roku 

następującego po roku podatkowym, w 

którym dokonano wypłat  

§ 2 
Rozporządzenia 
Ministra 
Finansów z 
dnia 31 marca 
2020 r. w 
sprawie 
przedłużenia 
terminów do 
sporządzenia i 
przesłania 
niektórych 
informacji 
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podatkowych 
(Dz.U. 2020 
poz. 563) 

VI. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 

PRAWNA 
MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA z 
podatku od nieruchomości – 

PRZEZ RADĘ GMINY, W 
DRODZE UCHWAŁY 

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 

Zostałyby określone w 
uchwałach  poszczególnych 
Rad Gmin 

Decyzja w zakresie wprowadzenia 
zwolnienia należy do poszczególnych 
Gmin – Gminy nie mają obowiązku 
wprowadzenia zwolnienia 

art. 15p ustawy 
o COVID-19 

MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA, 
TERMINÓW PŁATNOŚCI RAT 

PODATKU OD 
NIERUCHOMOŚCI, PŁATNYCH 

W KWIETNIU, MAJU I 
CZERWCU 2020 R., NIE 
DŁUŻEJ NIŻ DO DNIA 30 

WRZEŚNIA 2020 R.  – PRZEZ 
RADĘ GMINY, W DRODZE 

UCHWAŁY 

Dla wskazanych w uchwale 
Rady Gminy  grup 
przedsiębiorców, których 
płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z 
ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19 

Zostałyby określone w 
uchwałach poszczególnych  
Rad Gmin 

Decyzja w zakresie przedłużenia 
terminów płatności rat należy do 
poszczególnych Gmin – Gminy nie mają 
obowiązku przedłużenia terminów 

art.15r ustawy 
o COVID-19 

 

VII. POZOSTAŁE ZMIANY PODATKOWE. 
ROZWIĄZANIE W JAKIM ZAKRESIE? WARUNKI DODATKOWE UWAGI PODSTAWA 
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PRAWNA 
PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 

ZŁOŻENIA INFORMACJI O 
CENACH TRANSFEROSWYCH 

ZA 2019 R. 

Dotyczy informacji 
przekazywanych zarówno 
na podstawie ustawy o PIT 
jaki i ustawy o CIT 

 Nowy termin to 30 września 2020 r. art. 31z ustawy o 
COVID-19 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU DLA 
ORGANU (DYREKTORA KIS) 
NA WYDANIE INTERPERACJI 

INDYWIDUALNYCH 
PRZEPISÓW PRAWA 

PODATKOWEGO 

Dotyczy wniosków o 
wydanie interpretacji 
indywidualnych 
wniesionych od dnia 31 
marca 2020 r. 

 Termin na wydanie interpretacji został 
wydłużony z 3 do 6 miesięcy; może 
zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące 
rozporządzeniem Ministra Finansów 

art. 31g ust. 1 
ustawy o COVID-
19 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW 

DO ZŁOŻENIA SPRAWOZDAŃ 
FINANSOWYCH ZA 2019 R.  

W zakresie ewidencji oraz w 
zakresie sporządzenia, 
zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania 
do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji, 
o których mowa w: 
1)   ustawie    o 
rachunkowości oraz w 
aktach wykonawczych 
wydanych na podstawie tej 
ustawy, 
2)       ustawie o finansach 
publicznych oraz w aktach 
wykonawczych wydanych 
na podstawie tej ustawy, 
3)       art. 45 ust. 5 ustawy o 
PIT  

Zastosowanie się do nowych 
terminów: 
 
1) Termin z art. 45 ust. 5 
ustawy o PIT – 31 lipca 2020 
r. 
2) Termin z art. 12 ust. 2 
ustawy o rachunkowości 
(zamknięcie ksiąg 
rachunkowych) – 
przedłużony o dodatkowe 3 
miesiące 
3) termin z art. 24 ust. 5 pkt 
ustawy o rachunkowości 
(sprawozdanie za rok 
obrotowy) – przedłużony o 
90 dni 
4) Termin z art.26 ust. 3 pkt 
1 ustawy o rachunkowości 
(zakończenie inwentaryzacji) 
– przedłużony o 90 dni 
5) terminy z art. 49b  ust. 9,  

Terminy określone przez Ministra 
Finansów w rozporządzeniu dotyczą 
również posiedzeń organów 
zatwierdzających 
 
UWAGA! Dla jednostek  prowadzących  
działalność,  do  której  stosuje  się  
przepisy  ustaw,  o których  mowa w art. 
1 ust. 2  ustawy  z dnia  21 lipca  2006r.  
o nadzorze  nad  rynkiem  finansowym 
część terminów została przedłużona o 
okresy krótsze (np. 2 miesiące zamiast 3 
miesięcy) – w przypadku tychże 
jednostek zaleca się weryfikację nowych 
terminów bezpośrednio z 
rozporządzeniem 

art. 15zzh ust. 1-2 
Ustawy COVID-19 
 
Rozporządzenie 
Ministra 
Finansów z dnia 
31 marca 2020 r. 
w sprawie 
określenia innych 
terminów 
wypełniania 
obowiązków w 
zakresie 
ewidencji oraz w 
zakresie 
sporządzenia, 
zatwierdzenia, 
udostępnienia i 
przekazania do 
właściwego 
rejestru, 
jednostki lub 
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art. 52 ust. 1  i 3,  art. 53 ust. 
1,  art. 55 ust. 2c  oraz  art. 
63c  ust. 2  i 4 ustawy o 
rachunkowości 
(sprawozdania finansowe) – 
przedłużone o 3 miesiące 
6) terminy z art. 49 ust. 1, 
art. 55 ust. 2a, art. 63f ust. 1, 
art. 63g ust. 1 ustawy po 
rachunkowości 
(sprawozdania z działalności) 
– przedłużone o 3 miesiące 

organu 
sprawozdań lub 
informacji (Dz.U. 
2020 Poz. 570) 

 
PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW 
SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ I 

INFORMACJI DLA 
PODMIOTÓW RYNKU 

FINANSOWEGO 

Sprawozdań i informacji 
dotyczących przede 
wszystkim: 

• Ubezpieczycieli 

• Banki 

• SKOK-i 

• Emitentów 
papierów 
wartościowych 

• Brokerów 

• Funduszy 
inwestycyjnych 

• oraz innych 
związanych z 
rynkiem 
finansowym 

 Przedłużono  terminy  sporządzenia,  
rozpatrzenia,  zatwierdzenia,  
ujawniania  i przedstawiania 
sprawozdań, a także przekazania lub 
dostarczania danych, informacji, 
sprawozdań, raportów, wyników 
przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, 
rozpatrywania reklamacji oraz 
wykonywania innych obowiązków lub 
czynności, związanych z rynkiem 
finansowym. 
 
Nowe terminy dla poszczególnych 
rodzajów sprawozdań/informacji zostały 
wskazane w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w 
sprawie określenia innych terminów 
wykonania niektórych obowiązków 
sprawozdawczych i informacyjnych. 

Rozporządzenie 
Ministra 
Finansów z dnia 7 
kwietnia 2020 r. 
w sprawie 
określenia innych 
terminów 
wykonania 
niektórych 
obowiązków 
sprawozdawczych 
i informacyjnych 
(Dz.U. 2020 poz. 
622) 

MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA 
OD OBECNOŚCI 

Dokonywania przez 
podmiot podlegający 

Podmiot podlegający 
kontroli celno-skarbowej 

Naczelnik urzędu celno-skarbowego 
może odstąpić od obecności 

art. 31zj ustawy o  
COVID-19 
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KONTROLUJĄCEGO PRZY 
PRZEPROWADZENIU 

CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCEJ 
KONTROLI CELNO-

SKARBOWEJ 

kontroli celno-skarbowej 
czynności w zakresie 
produkcji, przemieszczania i 
zużycia wyrobów 
akcyzowych, w 
szczególności ich 
wytwarzania, 
uszlachetniania, 
przerabiania, skażania, 
rozlewu, przyjmowania, 
magazynowania, 
wydawania, przewozu i 
niszczenia, oraz w zakresie 
stosowania i oznaczania 
tych wyrobów znakami 
akcyzy w okresie od dnia 1 
kwietnia 2020 r. Do dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, 

przekazuje niezwłocznie 
Naczelnikowi urzędu celno-
skarbowego informację o 
przebiegu 
przeprowadzonych 
czynnościach w zakresie 
produkcji, przemieszczania i 
zużycia wyrobów 
akcyzowych, w szczególności 
ich wytwarzania, 
uszlachetniania, 
przerabiania, skażania, 
rozlewu, przyjmowania, 
magazynowania, wydawania, 
przewozu i niszczenia, oraz w 
zakresie stosowania i 
oznaczania tych wyrobów 
znakami akcyzy  

kontrolującego na podstawie analizy 
ryzyka. O odstąpieniu powiadomi 
kontrolowanego.  

PRZESUNIĘCIE STOSOWANIA 
PRZEPISÓW O PODATKU OD 

SPRZEDAŻY DETALICZNEJ  
DO 1 STYCZNIA 2021 R. 

  Przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o 
podatku od sprzedaży detalicznej będą 
stosowane do przychodów ze sprzedaży 
detalicznej osiągniętych od dnia 1 
stycznia 2021 r., a nie jak pierwotnie 
planowano od 1 lipca 2020 r. 

Art. 47 ustawy o 
zm. ustawy o 
COVID-19 
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MOŻLIWOŚĆ 
WYKONYWANIA ZADAŃ 

WCZEŚNIEJ ZASTRZEŻONYCH 
DLA FUNKCJONARIUSZY 

SŁUŻBY-CELNO-SKARBOWEJ 
RÓWNIEŻ PRZEZ INNE 

ORGANY KAS - 
WPROWADZANA PRZEZ 
MINISTRA FINANSÓW W 

DRODZE ROZPORZĄDZENIA 

Dotyczy czynności, których 
rozmiar przekracza 
możliwość wykonywania 
zadań przez funkcjonariuszy 
– w przypadku 
wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej, ogłoszenia 
stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu 
epidemii 

Wydanie i wejście w życie 
rozporządzenia Ministra 
Finansów – którego jeszcze 
nie ma 

Minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, może, w drodze 
rozporządzenia, określić zadania kas, 
które nie wymagają wykonywania 
wyłącznie przez funkcjonariuszy, oraz 
okres ich wykonywania, mając na 
względzie zapewnienie właściwego 
wykonywania zadań przez kas 

Art. 48 ustawy o 
zm. ustawy o 
COVID-19 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU DO 
PREZKAZYWANIA 

INFORMACJI O UMOWACH 
ZAWARTYCH Z 

NIEREZYDENTAMI W 
ROZUMIENIU PRAWA 

DEWIZOWEGO 

Dotyczy informacji 
podatkowych o których 
mowa w art. 82 § 1 pkt 
ordynacji podatkowej, tj. 
przekazywanych bez 
wezwania przez organ 
informacji o umowach 
zawartych z nierezydentami 
w rozumieniu prawa 
dewizowego 

Przedłużenie ma 
zastosowanie, jeżeli 
pierwotny termin upływał w 
okresie od dnia 31 marca 
2020r. do dnia 31 maja 
2020r. 

Nowy termin -  piąty miesiąc od 
zakończenia roku podatkowego, za który 
są informacje są sporządzane. 

§ 1 
Rozporządzenia 
Ministra 
Finansów z dnia 
31 marca 2020 r. 
w sprawie 
przedłużenia 
terminów do 
sporządzenia i 
przesłania 
niektórych 
informacji 
podatkowych 
(Dz.U. 2020 poz. 
563) 
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ZWOLNIENIE Z AKCYZY 
ALKOCHOLU ETYLOWEGO 
UŻYTGO DO PRODUKCJI 

PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH 

Dotyczy alkoholu 
etylowego, który do dnia 17 
kwietnia 2020 r. zostanie 
wykorzystany do produkcji 
produktów biobójczych 

1. obecność kontrolującego 
przy: 
a) użyciu alkoholu etylowego 
do produkcji produktów 
biobójczych, ich 
konfekcjonowania i wydania 
z magazynu producenta lub 
podmiotu 
konfekcjonującego, 
b) przyjęciu produktów 
biobójczych do magazynu 
Agencji Rezerw 
Materiałowych, Centralnej 
Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych lub 
Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A. 
 
2. wpisanie produktów 
biobójczych do Wykazu 
Produktów Biobójczych, nie 
później niż w dniu ich 
dostarczenia właściwemu 
podmiotowi 
 
3. dostarczenie produktów 
biobójczych, o których mowa 
w pkt 2, Agencji Rezerw 
Materiałowych, Centralnej 
Bazie Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych lub 
Agencji Rozwoju Przemysłu 
S.A., na potrzeby przekazania 

 Rozporządzenie 
Ministra 
Finansów z dnia 
27 marca 2020 r. 
w sprawie 
zwolnienia z 
podatku 
akcyzowego 
alkoholu 
etylowego 
użytego do 
produkcji 
produktów 
biobójczych 
(Dz.U. z 2020 r. 
poz. 544) 
 
Rozporządzenie 
Ministra 
Finansów z dnia 3 
kwietnia 2020 r. 
zmieniające 
rozporządzenie w 
sprawie 
zwolnienia z 
podatku 
akcyzowego 
alkoholu 
etylowego 
użytego do 
produkcji 
produktów 
biobójczych 
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tych produktów do celów 
związanych ze zwalczaniem 
zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką lub zwalczaniem 
skutków choroby zakaźnej 
wywołanej wirusem SARS-
CoV-2. 
 

(Dz.U. 2020 poz. 
596) 

 


