NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW
KWIECIEŃ 2020
W bieżącym wydaniu newslettera przedstawiamy informacje nt. rozliczeń 2019 r. w kontekście przepisów antykryzysowych oraz zajawki
Tarczy Antykryzysowej 3.0
Życzymy uważnej lektury!

PODATKI PRAWO KIĘGOWOŚĆ

I. TARCZA 3.0 – PROJEKTOWANE SKUTKI PODATKOWE
AKTUALIZACJA TERMINU SKŁADANIA ZEZNAŃ PIT (art. 43 pkt 15 dot. art. 15zzj Specustawy)

PIT

−
−
−

przesunięto z 31.05 na 01.06 czas na złożenie (po terminie) zeznania podatkowe PIT uznawanego za czynny żal,
doprecyzowano, że tą regułą objęte są również deklaracje o wysokości daniny solidarnościowej za 2019 r.,
zapewniono, że organy nie będą wszczynać postępowań kks a wszczęte umorzą.

Wskazujemy, że w przedłużonym do 01.06.2020 r. terminie braku sankcji za złożenie zeznania podatkowego po terminie
można skutecznie złożyć wspólne rozliczenie z małżonkiem (w tym też gdy zmarł w ciągu roku) lub z dzieckiem
samotnie wychowywanym. Od 2019 r. roku nie obowiązuje już sankcja wyłączająca wspólne rozliczenie zgłoszone po
terminie (po 30-stym kwietnia).
ODWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH (art. 43 pkt 16 uchylający art. 15zzs Specustawy)

KC
KPC
PPSA
OP
KPA
KPK
KAS

−
−
−

7 dni po wejściu w życie nowelizacji Specustawy (najprawdopodobniej 6 lub 7 maja 2020 r.) odwieszony zostanie
bieg terminów procesowych, które zostały zawieszone z dniem 01.04.2020 r. dodanym art. 15zzs,
terminy postępowania, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs Specustawy, rozpoczynają bieg po
upływie 7 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji,
uchylane są (bez wyraźnego uzasadnienia) terminy w:
o postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
o postępowaniach egzekucyjnych,
o postępowaniach karnych,
o postępowaniach karnych skarbowych,
o postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
o postępowaniach administracyjnych,
o postępowaniach i kontrolach podatkowych,
o kontrolach celno-skarbowych,
o postępowaniach w sprawach gier hazardowych,
o innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

II. CENY TRANSFEROWE 2019

TP
TP

Przypominamy, że terminem do:
− sporządzenia dokumentacji cen transferowych
− złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
− złożenia nowego oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych,
− złożenia informacji o cenach transferowych (nowy druk TP-R),
dalej pozostaje niezmiennie 30.09.2020 r.
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PITY ZA 2019 R.

Przypominamy, że rozszerzono przedłużenie terminów dla dokumentacji podatkowych podatników, których rok
podatkowy zakończył się w trakcie 2019 r. o złożenie do 30.09.2020 r. oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji
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cen transferowych oraz stosowaniu cen rynkowych w transakcjach kontrolowanych oraz do 31.12.2020 r. na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych (art. 73 pkt 63 => modyfikacja art. 31z Specustawy)
Od 2019 r. obowiązują zmienione reguły dla dokumentacji TP – są wyższe progi dokumentacyjne i możliwe zwolnienia
z obowiązku dokumentacyjnego (w celu ustalenia Państwa sytuacji prosimy o kontakt).
WAŻNE DLA PODMIOTÓW, KTÓRE SPORZĄDZAŁY (LUB MIAŁY OBOWIĄZEK SPORZĄDZIĆ) DOKUMENTACJĘ
TP ZA 2018 R.
Niezależnie od nowych przepisów do obowiązków TP 2018 należy także kontynuacja dokumentacji tych transakcji w
roku następnym, tj. 2019 r. Zatem można korzystać ze zwolnienia z dokumentacji za 2019 r. ale naszym zdaniem wciąż
istnieje obwiązek kontynuacji dokumentowania transakcji z 2018 r. w 2019 r.

Dobrze, że ustawodawca uwzględnił głosy
przedsiębiorców i odsunął też w czasie negatywne konsekwencje złożenia deklaracji
po terminie.
Dobrze, że dostrzeżono też że wcześniejszy termin 31.05.2020 r. to niedziela, zatem faktycznie trzeba byłoby złożyć zeznania przed tą datą – wydłużenie do
01.06.2020 r. ma sens.
UWAGA na KUP, kwoty wolne i stawkę I
progu skali podatkowej za 2019 r. –
wszystko w przepisach przejściowych.

III. ROZLICZENIE PODATKOWE ZA 2019 – KUP W PRZEPISACH PRZEJŚCIOWYCH
Nowe podwyższone limity kosztów uzyskania przychodów dla przychodów z pracy obowiązują od 2020 r.
Jednakże do rozliczeń PIT za 2019 r. stosuje się nie tylko obniżony PIT – do wysokości 17,75% w I progu skali podatkowej ale też częściowo podwyższone limity KUP – kwoty te wynikają jednak z art. 3 noweli z 30.08.2019 r.
(Dz.U.2019.1835).
Za 2019 r. skala podatkowa z art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. obowiązuje w następującej wysokości (art. 5 noweli):

PIT

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad

do
85 528

85 528

17,75%
15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad
85 528 zł

minus kwota zmniejszająca podatek

ODWIESZENIE TERMINÓW PROCESOWYCH
Podatnicy i ich pełnomocnicy muszą się już
zacząć przygotowywać do odwieszenia
terminów procesowych – w sprawach podatkowych terminy te nie są długie – co do
zasady 7 dni na zażalenie i 14 dni na odwołanie. Trzeba zatem pomału wracać do
zawieszonych spraw i zweryfikować ile
czasu zostało do podjęcie działań.
ważne jest są daty odebrania pism procesowych i ustalenie czy nie doszła do skutku
fikcja doręczenia, gdy upłynął termin do odbioru przesyłki. Z przepisów antykryzysowych wynikało, że poczta ma obwiązek
trzymania
nieodebranych
w terminie przesyłek.
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