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ULGA NA ZŁE DŁUGI W PODATKU PIT/CIT 

PODSTAWA PRAWNA :Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52q PIT/ Art. 38i CIT 

Przepisy zwalniają dłużników z obowiązku zwiększania dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania 
o wartość niezapłaconych zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Warunki jakie musi spełnić dłużnik to  :  
1.przedsiębiorca poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19,
2.uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50% w 
stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który 
rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku 
średnich przychodów.

Jeśli spełnione zostaną łącznie powyższe warunki, a przedsiębiorca nie zapłacił dostawcy  za fakturę w 
stosunku do której nastąpiło tzw. uprawdopodobnienie (minęło 90 dni od terminu płatności) nie ma on 
obowiązku stosowania w podatku dochodowym przepisów tzw. „ulgi na złe długi”.

Zwolnienie dłużników pozostaje bez wpływu na działania wierzycieli, którzy mogą skorzystać z ulgi na złe 

długi w podatku dochodowym na ustawowych zasadach i obniżyć podstawę opodatkowania. 
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ROZLICZENIE STRATY ZA ROK 2020 

WSTECZNE ROZLICZENIE STRATY Z ROKU 2020 – DOTYCZY PODATKU PIT/CIT  
PODSTAWA PRAWNA Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52k PIT/ Art.38f CIT

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii :
1.poniosą w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2.uzyskają w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% 
od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
- będą mogli złożyć korektę zeznania za rok 2019 i jednorazowo obniżyć dochód lub przychód 

uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej o wysokość tej straty, jednak nie więcej 
niż o kwotę 5 000 000 zł. 

W tym celu podatnik będzie musiał złożyć korektę zeznania za 2019 r. 

Jeśli nie cała strata za rok 2020 „zmieści się” w korekcie roku 2019, pozostała część będzie podlegała 

odliczeniu na dotychczasowych zasadach czyli w roku 2021.
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REZYGNACJA  Z  UPROSZCZONYCH  ZALICZEK   

UPROSZCZONE  ZALICZKI 
PODSTAWA PRAWNA : Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52r PIT/ Art.38j CIT 

Przedsiębiorcy mogą w trakcie roku 2020 zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy,
tzn. zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za okres marzec - grudzień 2020 r.

Podatnik wówczas oblicza je na ogólnych zasadach, biorąc jako podstawę bieżący wynik podatkowy 
uwzględniając zaliczki już zapłacone za poprzednie miesiące, które odprowadzane były w stałej 
wysokości, w formie uproszczonej i na podstawie wyników roku 2018.

Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy odnotowali znaczny spadek przychodów i 
opłacanie zaliczek na dotychczasowych zasadach spowodowałoby nadmierne obciążenie finansowe 
oraz nadpłatę w podatku dochodowym.
Warto skorzystać z tego rozwiązania i płacić zaliczki od rzeczywiście osiągniętego dochodu, a nie w 
stałej, wyższej od należnej wysokości.

O tej decyzji nie trzeba informować urzędu skarbowego w trakcie 2020 r, lecz dopiero w deklaracji 
rocznej składanej w 2021 roku za rok 2020 r.
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PODATEK OD WYNAGRODZEŃ PIT 4 

PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI PIT 4
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52o

Zaliczki pobrane od wynagrodzeń wypłaconych w marcu (PIT -4 płatny do 20.04) i kwietniu (PIT-4 
płatny do 20.05) można zapłacić w „normalnym terminie” lub jeśli przedsiębiorca poniósł negatywne 
konsekwencje z powodu epidemii skorzystać z ustawy COVID -19 i zapłacić w terminie do 01.06.2020 –
decyzja należy do podatnika.

Dotyczy to wypłat pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie, dzieło itp.

Skorzystanie z tego rozwiązania nie wymaga składania wniosku lub zawiadomienia.
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ODLICZENIE  OD PODATKU  DAROWIZNY  

DAROWIZNA NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52n PIT/ Art.38g CIT

Podatnicy mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku darowizny 
przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r.
na cele związane z przeciwdziałaniu COVID-19
(są to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz 
zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby).
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Wysokość odliczenia zależy od terminu dokonania darowizny :
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
2) w maju 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. - odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 
wartości darowizny.



Można odliczyć darowizny przekazane:
1) podmiotom wykonującym działalność leczniczą (np. szpitalowi jednoimiennemu), wpisanym do 
wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19,
Art. 7.
1. Świadczenia opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, są udzielane

przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, zwanego dalej „wykazem”, opracowywanego przez właściwego 
miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą.
2. W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność leczniczą, uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia 

dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze województwa, a także strukturę organizacyjną tych 
podmiotów, rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. 
3. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym w drodze obwieszczenia wojewody oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.

2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
3) Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania 
działalności statutowej.

ODLICZENIE  OD PODATKU  DAROWIZNY  

Odliczenie przysługuje prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowanych na zasadach ogólnych 
oraz podatkiem liniowym, a także podatnikom CIT.
Odliczenia darowizny można dokonać już na etapie obliczania zaliczki na podatek w trakcie 2020 r. 

POTWIERDZENIE DAROWIZNY PIENIĘŻNEJ TO PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY OBDAROWANEGO.

fot. fotolia



fot. fotolia

WYDATKI NA ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY   

ZAKUP ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH, ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ  ORAZ  USŁUG 
DEZYNFEKCJI  W KOSZTACH PRZEDSIĘBIORCY  

Przedsiębiorca który w związku z epidemią zakupuje np. środki do odkażania powierzchni i 
urządzeń, maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz mydła i płyny odkażające dla 
pracowników lub korzysta z profesjonalnych  usług dezynfekcji może tego rodzaju wydatki 
zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.   

Wynika to z przepisów Kodeksu pracy (Art. 304) nakładających na pracodawcę obowiązek 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w konsekwencji 
otrzymanie takich środków przez pracownika nie stanowi u niego przychodu ze stosunku 
pracy.   
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WYDATKI NA ZAKUP WYBRANYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH   

JEDNORAZOWE  ODPISY AMORTYZACYJNE OD ŚRODKÓW TRWAŁYCH SŁUŻĄCYCH DO 
PRODUKCJI WYROBÓW  DO  ZWALCZANIA COVID-19
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 52s PIT/ Art.38k CIT

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej 
środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19  i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
w 2020 roku. 

Towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to przede wszystkim: maseczki ochronne, 
respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, 
gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk. 

Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym 
środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

Przepisy nie zawierają zapisów limitujących kwotowo jednorazowy odpis amortyzacyjny  oraz nie 
wprowadzają ograniczeń w zakresie podmiotów gospodarczych, które uprawnione są do skorzystania z 
tego rozwiązania.   



PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15za 
Przepisy nie przewidują zmiany zasad płacenia podatków w związku z epidemią koronawirusa. 
Przedsiębiorca, który nie jest w stanie uregulować należnego podatku, może jedynie skorzystać z 
ogólnych reguł przewidzianych w Ordynacji podatkowej i wystąpić z wnioskiem o odroczenie zapłaty
należnego podatku VAT.
Jedyna zmiana w stosunku do „normalnie obowiązujących przepisów” polega na tym, iż w przypadku 
uzyskania pozytywnej decyzji  nie będzie pobierana opłata  prolongacyjna (art. 15za).   

WAŻNE
Wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku należy złożyć przed upływem ustawowego terminu, w 
przeciwnym wypadku (złożenia po terminie) powstanie tzw. zaległość podatkowa, od której będzie 
trzeba zapłacić odsetki za zwłokę.

W odpowiedzi na wniosek przedsiębiorca otrzyma decyzję o odroczeniu podatku, decyzja ta jest jednak 
uznaniowa, oznacza to, że nawet gdy przedsiębiorca złoży wniosek i spełnimy wszystkie wymagania, nie 
ma gwarancji, że taka ulga zostanie przyznana. W procesie rozpatrywania wniosku urząd będzie badał, 
czy za przyznaniem ulgi przemawia ważny interes podatnika lub publiczny, interes ten musi wykazać 
przedsiębiorca we wniosku. 

ODROCZENIE  ZAPŁATY  PODATKU     



ODROCZENIE  ZAPŁATY  PODATKU     

Jak wynika z informacji ministerstwa finansów:
 ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków 

podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości 
zarobkowania, utrata losowa majątku;
obecnie może to być : 
- pogorszenie płynności finansowej w związku ze spadkiem sprzedaży towarów lub usług, zator 

płatniczy spowodowany brakiem zapłat za faktury wystawione kontrahentom, wysokie koszty stałe 
przy znacznym obniżeniu obrotów,

- brak możliwości prowadzenia działalności z powodu epidemii,    

 ważny interes publiczny to sytuacja, gdy zapłata zaległości podatkowej spowoduje konieczność 
sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspokajać swoich 
potrzeb materialnych 
obecnie może to być : dążenie do utrzymania zdolności produkcyjnych a co za tym idzie ochrona jak 
największej ilości miejsc pracy lub fakt, iż obecna zapłata podatku na tyle pogorszy sytuację 
ekonomiczną firmy, że trzeba będzie ją zamknąć.



E- PARAGONY   
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PODSTAWA PRAWNA Dz. U. 2020 poz. 568 Rozdział 7a Art.32  

Sprzedawca może wystawić jak dotychczas paragon w postaci papierowej, ale może również za zgodą 
nabywcy, przekazać paragon w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim 
uzgodniony. 
Sprzedawca nie ma obowiązku drukowania e- paragonu, wystawiając go elektronicznie przesyła go na 
adres e-mail nabywcy. 

UWAGA! 
Paragony w formie elektronicznej mogą być wystawiane wyłącznie w przypadku kas 
fiskalnych online.

W związku z tym możliwość ta nie dotyczy przedsiębiorców wykorzystujących kasy z  
elektronicznym lub papierowym zapisem kopii .



OKRESOWY  PRZEGLĄD  KASY FISKALNEJ  
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Okresowe przeglądy kas rejestrujących

„Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas 

rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19

W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się 
serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów 
okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów 
informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów 
skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie 
rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej”

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW Z DNIA 2 KWIETNIA 2020 

PORTAL PODATKOWY    
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ZWOLNIENIE  ZE SKŁADEK ZUS A PRZYCHÓD  

Przedsiębiorcy, którzy zostali zwolniony z opłacania składek ZUS nie uzyskują przychodu  
w rozumieniu  przepisów  o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 31zx 

Wyższe limit zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
( do 30.03.2020 - 1.000 zł, od 31.03.2020 - 2.000 zł) 

dla świadczeń rzeczowych i pieniężnych otrzymanych przez pracownika i sfinansowanych w całości ze 
środków ZFŚS. 
Jest to limit roczny i w tej podwyższonej kwocie obowiązuje w roku 2020 i 2021.

POMOC Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 
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TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNAŃ ROCZNYCH 
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzj. 

„Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 
2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na 
jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze 
złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa 
w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020r. poz. 19).
W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub 
wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza”.

Co oznacza ten przepis?
Oznacza, że jeśli nie wyślemy deklaracji i nie wpłacimy podatku do 30.04.2020, ale zrobimy to 
najpóźniej 31.05.2020 r, to organ podatkowy nie będzie wszczynał postępowania i nie zostaniemy 
ukarani na podstawie przepisów karno-skarbowych. Złożenie zeznania wpłata podatku do 31.05.2020   
jest równoznaczne ze złożeniem tzw. czynnego żalu.

ROZLICZENIE ROCZNE PIT 
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TERMIN ZŁOŻENIA ZEZNANIA ROCZNEGO CIT 8  
PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 542 

Dotyczy zeznania za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 
2020 r.

ROZLICZENIE ROCZNE CIT 

z 31 MARCA 2020 na 31 MAJA 2020 

ROZLICZENIE ROCZNE CIT - WYJĄTKI

z 31 MARCA 2020 na 31 LIPCA 2020 
Ten wyjątkowy termin dotyczy podmiotów które:
1.osiągnęły wyłącznie przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, lub
2.osiągnęły przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych 
przychodów podatnika.

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 542 
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PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568 Art. 15zzn 
Wydłużono termin z 3 do 14 dni na złożenie formularza ZAW-NR .
ZAW-NR  jest to informacja o dokonaniu zapłaty na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia 
przelewu na tzw. białej liście podatników VAT. Terminowe złożenie pozwala „ochronić koszty” i zwalnia 
z odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT.
Przedłużenie terminu obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii.

ZGŁOSZENIE DO CENTRALNEGO REJESTRU BENYFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.52 
Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13 października 2019 r., przed zmianą 
przepisów miały termin do 13 kwietnia 2020 r. na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) , termin nowy to 13 lipca 2020 r . 

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW – ZAWIADOMIENIE ZAW-NR 
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PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.58 
Przesunięcie terminu dla dużych podatników w zakresie obowiązku składania nowych JPK VAT wraz z 
deklaracją w jednym połączonym pliku.

z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 

SKŁADANIE NOWYCH JPK VAT 

Od 1.07.2020  towary będą identyfikowane według kodów CN, a usługi według PKWiU 2015, w 
konsekwencji przesunięto również na 1.07.2020 termin stosowania Wiążących Informacji Stawkowych. 

NOWA MATRYCA VAT

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.63
Przesunięcie terminu  wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT

z 1 kwietnia 2020 na 1 lipca 2020 
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PODSTAWA PRAWNA: Dz.U.2020 poz. 568  Art.15zzh  + Rozporządzenie Dz.U. 2020 poz. 570 

Przedsiębiorcy, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzący księgi rachunkowe 
a co za tym idzie zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z ustawa o 
rachunkowości, mają ustawowy obowiązek przekazać je Szefowi KAS w postaci elektronicznej do 30 
kwietnia 2020 r. 
W związku z epidemią Minister Finansów zapisami w Rozporządzeniu przedłużył termin do 31 lipca 
2020 r. 

ZŁOŻENIE E-SPRAWOZDANIA

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.570

 Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego - do 30 czerwca 2020 r.
 Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego - do 30 września 2020 r.
 Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.- 15 października 2020 r.

SPORZĄDZENIE I ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZA ROK 2019 



Przedłużenie do 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec, 
kwiecień i maj 2020 r.

Aby skorzystać z przesunięcia terminu , podatnik musi spełnić łącznie następujące warunki: 
1) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19; 

2) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, o których mowa w art. 14, są niższe o co 
najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku 
podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do 
uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 14. 

ZMIANY  TERMINÓW

PODATEK OD PRZYCHODÓW Z BUDYNKÓW

PODSTAWA PRAWNA: Dz.U.2020 poz. 568  Art.52p PIT/ 38h CIT 



fot. fotoliaZMIANY  TERMINÓW

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 374  Art.54 
Przesunięcie terminu
Podmioty, które zatrudniały co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r weszły w 
obowiązek utworzenia PPK 1 stycznia 2020 r, firmy te muszą zawrzeć:
1. umowę o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r. (poprzedni termin do 24 kwietnia 
2020 r.),
2. umowę o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r. (poprzedni termin do 11 maja 2020 r.).

WDROŻENIE PPK 

• Odraczamy obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. 
• Nowy termin dotyczy in. branży gastronomicznej, hotelarskiej. 
W MF trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie 
kas online.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA FINANSÓW Z DNIA 20 KWIETNIA 2020 

PORTAL PODATKOWY    



fot. fotoliaZMIANY  PROCEDURY

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.26 
CZYNNY ŻAL – DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Dotychczas czynny żal można było złożyć tylko w formie papierowej lub ustnie do protokołu, 
wprowadzono  możliwość zrobienie tego również elektronicznie przez portal podatkowy, podpisując:
 kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 podpisem zaufanym,
 podpisem osobistym.

CZYNNY ŻAL 

PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.31g
Przedłużono termin wydania interpretacji indywidualnych z trzech do sześciu miesiące od dnia 
otrzymania wniosku. 
Nowy termin dotyczy wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy czyli do 
dnia 31.03.2020

WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ  
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PODSTAWA PRAWNA: Dz. U. 2020 poz. 568  Art.15zp 

Przedłużenie terminu zwrotu wpłaty klienta
Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z:
 organizacją wystaw i kongresów lub 
 działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub 
 organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe
w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim 
związku z wybuchem epidemii , jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w 
terminie 180 dni (dotąd było to 14 dni) od dnia skutecznego rozwiązania umowy. 

Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w 
zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze 
działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient 
wniósł zapłatę. 
Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy 
przez klienta. 

ZWROT WPŁATY ZA NIEWYKONANĄ USŁUGĘ  



Dziękujemy za uwagę

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi 
materiałami dotyczącymi Tarczy antykryzysowej 

dostępnymi na stronie 
www.pfp.com.pl

Pożyczki dla przedsiębiorców Dotacje Szkolenia Inwestycje kapitałowe


