
 

Przedstawione opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku 
jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych zagadnień prosimy o kontakt z Kancelarią. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tymczasowe regulacje podatkowe 

 

Pakiet regulacji antykryzysowych przewiduje m.in. nową zasadę rozliczania strat 
ponoszonych przez przedsiębiorców, przedłużono terminy związane z uiszczeniem 
niektórych podatków, czy też uregulowano skutki związane z darowizną w celu 
przeciwdziałania COVID-19. 

Brak obowiązku wykazywania tzw. złych długów 

Nie ma obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia 
zaliczki należnej od osiągniętego dochodu, w przypadku gdy kontrahent nie 
uregulował w terminie 90 dni liczonych od dnia upływu terminu zapłaty swojego 
zobowiązania pieniężnego, jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, a uzyskane przez niego w danym miesiącu 
przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku podatkowego (tego warunku nie stosuje się, jeżeli podatnik 
stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się 
przychodów). 

Obniżenie dochodu 

Możliwe będzie jednorazowe obniżenie dochodu uzyskanego w roku 
podatkowym 2020 o wysokość poniesionej straty (nie większej jednak niż 5.000.000,- 
PLN), jeżeli podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19, a uzyskane przychody są niższe o co najmniej 50% od przychodów 
uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. W przypadku nieodliczenia straty na 
tej podstawie, będzie można ją odliczyć na zasadach ogólnych. 



 

Przedłużenie terminów 

➢ podatek od przychodów z budynków 

Przedłużony został do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku od przychodów 
z budynków za okres marzec-maj 2020 r., jeżeli podatnik poniósł negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a uzyskane przez niego w danym 
miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku podatkowego (tego warunku nie stosuje się, jeżeli 
podatnik stosował w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się 
przychodów). 

➢ opłata za użytkowanie wieczyste 

Termin do wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 
został przedłużony do dnia 30 czerwca 2020 r. Istnieje jednak możliwość dalszego 
przedłużenia tego terminu w drodze rozporządzenia. 

➢ podatek od nieruchomości 

W przypadku podatku od nieruchomości, rada gminy będzie mogła przedłużyć 
terminy płatności rat podatku od nieruchomości (nie dłużej niż do dnia 30 września 
2020 r.) określonym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 
powodu COVID-19. 

E-paragony i e-faktury 

Za zgodą nabywcy i w sposób z nim uzgodniony, możliwe jest wystawianie i 
wydawanie paragonu lub faktury w postaci elektronicznej. 

Brak opłaty prolongacyjnej  

W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek na 

ubezpieczenia społeczne należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., jeżeli wniosek 
złożono w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii albo 30 dni po jego odwołaniu, nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.  

Specjalne odliczenie darowizn 

Przekazanie w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

darowizny na określone podmioty w celu przeciwdziałania COVID-19 będzie można 
odliczyć od podstawy opodatkowania na specjalnych zasadach. Darowizny 
przekazane do dnia 30 kwietnia 2020 r. będą mogły być odliczone w kwocie 

odpowiadającej 200% wartości darowizny, zaś przekazane w maju 2020 r. – 150% 

wartości darowizny. Darowizny przekazane w pozostałym okresie będzie można 
odliczyć w kwocie odpowiadającej wartości darowizny. 

 



 

 

Nasze wsparcie: 

Oferujemy kompleksową pomoc prawną i jesteśmy gotowi do udzielania 
odpowiedzi na ważne pytania dotyczące aspektów prawnych oraz biznesowych 
związanych z wystąpieniem COVID-19. Dołożymy wszelkich starań, by zapobiec 
negatywnym następstwom zaistniałego problemu. Dlatego, jeśli masz jakiekolwiek 
pytania, zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią telefonicznie lub przez formularz 
zamieszczony na stronie internetowej http://dawidpartnerzy.com/zadaj-nam-
pytanie. 

 

Kontakt: 
Joanna Barzak 
radca prawny / associate 
joanna.barzak@dawidpartnerzy.com 
 
Ewa Skórkowska 
finance analyst 
ewa.skórkowska@dawidpartnerzy.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 1992 Nr 21, poz. 
86), zwłaszcza art. 38i, 
- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 Nr 54, poz. 535 ze zm.), 
zwłaszcza art. 111, 
- ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 
2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwłaszcza art. 15zb. 


