
  

 

 

 

 

  

18 marca 2020 r. po posiedzeniu 
Rady Gabinetowej, Rząd 
przedstawił najważniejsze 
założenia projektu pod nazwą 
„Gospodarcza i społeczna tarcza 
antykryzysowa dla 
bezpieczeństwa przedsiębiorstw 
i pracowników w związku 
z pandemią wirusa SARS-CoV-2”.  
Powyższe stanowi rozwinięcie 
propozycji Ministerstwa Rozwoju 
z ubiegłego tygodnia.  

Poniżej przedstawiamy 
najważniejsze propozycje 
podatkowe, które zgodnie 
z dotychczasowymi zapowiedziami 
mają zostać ujęte w pakiecie. 

Odliczenie „wstecz” straty 
od dochodu 
Jedną z propozycji przedstawioną 
w ramach tarczy antykryzysowej 
jest możliwość odliczenia strat 
poniesionych w 2020 r. w zeznaniu 
CIT-8 za 2019 r. (poprzez jego 
korektę). Stratę tę będzie można 
odjąć również od dochodu 
osiągniętego w ciągu następnych 
pięciu lat.  

Przesunięcia terminów  
Dodatkowo planowane jest 
przesunięcie wejścia w życie 
z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 
2020 r. nowej struktury JPK-V7M 
i ułatwianie rozliczenia VAT.  

Odroczeniu ma ulec również termin 
obowiązku wpisywania danych firm 
zarejestrowanych w KRS przed 
13 października 2019 r. do 
Centralnego Rejestru Beneficjentów 
Rzeczywistych. Zgodnie z obecnymi 
przepisami termin ten mija 
13 kwietnia 2020 r., natomiast 
zgodnie z propozycją Rządu 
termin zostanie przesunięty 
na 1 lipca 2020 r.  

Składki ZUS 
W dniu 17 marca 2020 r. Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
zdecydował się na wydanie 
specjalnego zarządzenia.  

Zgodnie z zarządzeniem 
przedsiębiorcy, którzy znaleźli 
się w trudnej sytuacji mogą złożyć 
uproszczony wniosek 
o odroczenie zapłaty składek 
za luty, marzec i kwiecień 2020 r. 
(których termin zapłaty mija 
odpowiednio 10 lub 15 marca, 
kwietnia i maja) o 3 miesiące.  
Należy jednak zauważyć, że decyzja 
o odroczeniu będzie uznaniowa. 

Ponadto jeśli przedsiębiorca 
ma zadłużenie z tytułu składek i nie 
może go spłacić jednorazowo, może 
złożyć wniosek o rozłożenie spłaty 
zadłużenia na raty. Po podpisaniu 
układu ewentualne postępowanie 
egzekucyjne zostanie zawieszone. 

Wstrzymane mają zostać również 
działania egzekucyjne dotyczące 
należności od lutego do kwietnia 
2020 r. wobec aktywnych płatników, 
którzy do końca stycznia 2020 r. 
nie zalegali z opłacaniem składek. 
Pozostałe zmiany 
W ramach założeń omawianego 
projektu zapowiedziane zostały 
również: 
• przesunięcie terminu deklaracji 

PIT; 
• ułatwienia w zakresie split 

payment; 
• wcześniejsze zwroty VAT; 
• możliwość zaliczenia do kosztów 

podatkowych wydatków 
związanych z anulowaniem 
wycieczek w stosunku do branż 
dotkniętych skutkami kryzysu; 

• zniesienie opłaty prolongacyjnej. 

Zgodnie z zapowiedzią z dzisiejszej 
konferencji prasowej projekt ustawy 
zawierający szczegółowe 
rozwiązania pakietu ma zostać 
przedstawiony w tym tygodniu. 

Minister Finansów zapowiedział 
również odroczenie poboru podatku 
od sprzedaży detalicznej do końca 
roku. 

Jak możemy pomóc? 
Jako KPMG oferujemy: 

• pomoc w zarządzaniu kryzysowym 
w firmie, w tym opracowanie strategii 
wykorzystania narzędzi zawartych 
w specustawie oraz wsparcie 
merytoryczne w całym procesie 
związanym z wykorzystaniem 
narzędzi pakietu osłonowego 
np. przygotowanie odpowiednich 
wniosków o odroczenie zapłaty 
lub rozłożenie na raty składek ZUS 
lub podatków etc.; 

• bieżące doradztwo podatkowo-
księgowe ukierunkowane 
na odciążenie firm w trakcie 
łagodzenia negatywnych skutków 
pandemii, w tym np. we wdrożeniu 
struktury JPK-V7M, rewizji modeli 
cenowych, zgłoszeniu danych 
do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych, czy 
składaniu deklaracji podatkowych; 

• pomoc w uzyskaniu finansowania 
ratunkowego i podejmowaniu 
innych działań ograniczających 
lukę w płynności finansowej.  

Jeżeli są Państwa zainteresowani 
szczegółami dotyczącymi 
omawianego zagadnienia, prosimy 
o kontakt. 
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