Kwiecień 2020

Ustawa nowelizująca „Tarczę antykryzysową” skierowana
do podpisu Prezydenta
W dniu 17 kwietnia 2020 r. Sejm
po przyjęciu części poprawek
Senatu uchwalił ustawę
o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (dalej: „Ustawa”).
Ustawa stanowi nowelizację tzw.
„Tarczy antykryzysowej”, a także
wprowadza do ustawy o systemie
instytucji rozwoju instrumenty
dotyczące tzw. „Tarczy
finansowej”.

Przede wszystkim w celu uzyskania
przez PFR środków na wsparcie
przedsiębiorców, Ustawa umożliwia
emitowanie przez PFR
gwarantowanych przez Skarb
Państwa obligacji na rynku krajowym
i zagranicznym.

- zgłosili do ubezpieczeń społecznych
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mogli wnioskować o całkowite
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Pomoc publiczna
Ustawa precyzuje również, że
wsparcie udzielone na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej w
związku z COVID-19 (np. odroczenie
terminów płatności podatków,
rozłożenie ich płatności na raty czy
umorzenie zaległości podatkowych) –
zgodne z warunkami zawartymi
w Komunikacie Komisji Europejskiej
„Tymczasowe ramy środków pomocy
państwa w celu wsparcia gospodarki
w kontekście trwającej epidemii
COVID-19” (2020/C 91 I/01), stanowi
pomoc publiczną, mającą na celu
zaradzenie poważnym zaburzeniom
w gospodarce.
Zmiany w zakresie Podatkowych
Grup Kapitałowych (PGK)
Ustawa modyfikuje także regulacje
dotyczące PGK. Przewiduje ona,
że jeżeli podatnik w 2020 r.
poniósł negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19
to warunki braku zaległości
podatkowych w spółkach tworzących
PGK, a także współczynnika udziału
dochodów w przychodach PGK
w wysokości 2 proc., uznaje się
za spełnione – co oznacza, że PGK,
która nie spełni z powyższego
powodu warunków braku zaległości
podatkowych oraz rentowności,
zachowa status podatkowej grupy
kapitałowej.
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kontrolę, może wyznaczyć stronie
termin do dokonania czynności lub
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zarządzić bieg terminu określonego
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go na czas dłuższy, niż przewidziany
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PIT i CIT przychodu z tytułu
transferowych
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W Ustawie przedłużono
przewidzianej w ustawie
również terminy dotyczące cen
o szczególnych rozwiązaniach
transferowych – dla podmiotów,
związanych z zapobieganiem,
których rok podatkowy lub rok
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
obrotowy rozpoczął się po dniu
COVID-19, innych chorób
31 grudnia 2018 r. i zakończył przed
zakaźnych oraz wywołanych nimi
dniem 31 grudnia 2019 r. Dla takich
sytuacji kryzysowych,
podmiotów, termin do złożenia
•
zwolnienie z PCC sprzedaży
oświadczenia o sporządzeniu lokalnej
i zamiany walut wirtualnych,
dokumentacji cen transferowych
został przedłużony do 30 września
oraz możliwość określania przez rady
2020 r., a termin na dołączenie
gmin zwolnień w zakresie podatku
do dokumentacji lokalnej grupowej
od nieruchomości, czy przedłużenia
dokumentacji cen transferowych
terminu płatności rat na podatek
(tzw. master file) do 31 grudnia
od nieruchomości określonym
2020 r.
podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego, jeśli ich
Bieg terminów procesowych
płynność uległa pogorszeniu
w związku z COVID-19.
Ustawa wprowadza również
poprawkę do regulacji dotyczącej
Obecnie Ustawa czeka na podpis
zawieszenia biegu terminów
Prezydenta.
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Jeżeli są Państwa zainteresowani
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szczegółami dotyczącymi
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