NEWSLETTER DLA PODATNIKÓW
CZERWIEC 2020
W bieżącym wydaniu newslettera przedstawiamy informacje nt. najnowszej Tarczy 4.0, czyli ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu
o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086) w kontekście przepisów podatkowych i innych.
Życzymy uważnej lektury!
I. TARCZA 4.0 – CO NOWEGO W PODATKACH?
PIT (art. 30 ustawy) / ZPIT (art. 42 ustawy) / CIT (art. 32 ustawy) – od 24.06.2020 r.
NOWE DAROWIZNY ANTYKRYZYSOWE (znowelizowany art. 52n u.p.d.o.f. / art. 38g u.p.d.o.p.)
w tym przekazane za pośrednictwem OPP, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania (przychodu dla ZPIT):
− domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:
− noclegowniom,
− schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi,
− ośrodkom wsparcia,
− rodzinnym domom pomocy,
− domom pomocy społecznej.
PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW (uchylony art. 52p i nowy art. 52pa u.p.d.o.f. / art. 38h i 38ha u.p.d.o.p.)

−

zwolniono od marca do grudnia 2020 r. (wcześniej było przesunięcie terminu zapłaty za miesiące marzec-maj br. do
20.07.2020 r.)

EKSPRESOWA ULGA NA ZŁE DŁUGI (nowy art. 52w u.p.d.o.f. / art. 38o u.p.d.o.p.)
−
−

tylko 30 dni upływu od terminu zapłaty uprawnia w 2020 r. do zmniejszenia przychodu
pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie
o COVID-19.

DAROWIZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA RZECZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (nowy art. 52x, art. 52z i art. 52za
u.p.d.o.f. / art. 38p-38s u.p.d.o.p.)
Darowizny rzeczowe zmieszają podstawę opodatkowania o przekazane:
− komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020
r.,
− podmiotom oświatowym, uczelniom, placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego.
Otrzymanie darowizn jest zwolnione z przychodów z działalności gospodarczej oraz z podatku od spadów i darowizn (nowy art.
15zzzzzza u.k.).
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU WADY LUB ZWŁOKI POWSTAŁEJ W ZWIĄZKU Z COVID-19 (nowy
art. 52zb u.p.d.o.f. / art. 38t u.p.d.o.p.)
wyłączenia z KUP nie stosuje się do kar umownych i odszkodowań w przypadku wady lub zwłoki powstałej w związku z COVID19 w przypadku:
− wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
− zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
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II. WIECZYSTE UŻYTKOWANIE – NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO SKARBU PAŃSTWA
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI (nowelizacja art. 15j u.k.)
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do 31.01.2021 r.
ZMNIEJSZENIE OPŁAT (nowy art. 15ja i 15jc u.k.)
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej,
należna za 2020 r. od przedsiębiorcy lub organizacji OPP podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku,
w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:
− zgłoszenia wniesienia pomniejszonej opłaty do 31.01.2021 r.,
− braku zaległości podatkowych i ZUS do końca trzeciego kwartału 2019 r.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą wdrożyć podobne rozwiązanie.

DAROWIZNY
Dobrze, że ustawodawca uwzględnił dodatkowe zakresy darowizn, które pozwolą
obniżyć tegoroczny PIT.
Szkoda jednak, że nie była to regulacja
wprowadzona tarczą 1.0 lub 2.0 – gdyż teraz po fakcie Ci podatnicy, którzy dali darowizny w kwietniu i maju są promowani dodatkowym 100% lub 50% kosztem liczonym od wartości niektórych przedmiotów
darowizn. Gdyby taki zapis był wcześniej,
myślę, że efekt byłby jeszcze lepszy dla
obdarowanych.

III. AUTOMATYCZNE UMORZENIE POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW (nowelizacja art. 15zzd u.k.)
Mikroprzedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczki na bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej nie będą mieli
obowiązku potwierdzenie spełnienia warunku prowadzenia działalności przez 3 m-ce po udzieleniu im pożyczek.
Organy same zweryfikują ten fakt i umorzą pożyczkę.
IV. SCHEMATY PODATKOWE (nowelizacja art. 31y u.k.)
SCHEMATY KRAJOWE (OGÓLNE I STANDARYZOWANE)
Ustawodawca wstecznie wydłużył zawieszenie terminów dot. schematów innych niż transgraniczne do dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z COVID-19.
SCHEMATY TRANSGRANICZNE
W przypadku schematów transgranicznych stan zawieszenia lub nie rozpoczynania biegu terminów dot. ich zgłaszania i rozpoznawania zostanie zakończony 30.06.2020 r.

SCHEMATY PODATKOWE
Dobrze, że terminy dotyczące schematów
podatkowych będą dalej zawieszone, choć
sytuacja dot. schematów transgranicznych
jest wyjątkowo kuriozalna. Niedoróbka legislacyjna ustawodawcy zobowiązuje podatników do ponownego całościowego raportowania tych schematów transgranicznych, które już były zaraportowane – i to od
początku obowiązywania tych przepisów.
A wystarczyło wykonać trochę wysiłku
w MF, żeby doraportować różnice.
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