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Wsparcie biznesu 24/7 w dobie pandemii koronawirusa
Prawo podatkowe

Wystąpienie na terytorium Polski epidemii koronawirusa COVID-19 powoduje poważne utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorców. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego skutkuje daleko idącymi ograniczeniami i restrykcjami w prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty z wielu branż, co z kolei
wiąże się z zaburzeniem ich płynności finansowej.
W takiej sytuacji wielu przedsiębiorców może mieć problem z terminowym uregulowaniem należności podatkowych, w tym z tytułu bycia płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.
Co może zatem zrobić przedsiębiorca nie mając środków na uiszczenie podatku?
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
Obecnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej dają podatnikom możliwość zawnioskowania do organów administracji skarbowej o przyznanie tzw. ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
Dostępne są zasadniczo trzy możliwości:
1) Odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
2) Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
3) Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej i odsetek.
Co istotne podatnik musi złożyć wniosek o przyznanie mu ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego (tryb
wnioskowy), w którym zobowiązany jest wskazać jakiego podatku / zaległości podatkowej wniosek dotyczy i
jaka forma ulgi go interesuje.
Podatnik musi również wykazać wystąpienie w jego indywidualnej sprawie przesłanki do zastosowania ulgi.
Przepisy przewidują dwie przesłanki: „ważny interes podatnika” oraz „interes publiczny”. W obecnej sytuacji
spowodowanej pandemią koronawirusa COVID – 19 wydaje się, że podatnicy mogą powołać się na obydwie
przesłanki. Przykładowo podatnicy w wyniku analizy swojej sytuacji mogą powołać się na takie okoliczności jak
sytuacja finansowa (gospodarcza) związana z zagrożeniem koronawirusem, ograniczenie lub zamknięcie działalności z związku z nałożonymi restrykcjami, spadek popytu, przestoje w dostawach surowców, absencja pracowników, etc.
Uzasadnienie wniosku wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji podatnika (jej analizy), a podatnik powinien załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową lub kadrową.

Należy również pamiętać, że w przypadku przedsiębiorców udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
może stanowić pomoc publiczną lub tzw. pomoc de minimis, co będzie przedmiotem weryfikacji ze strony
organu administracji skarbowej rozpatrującego wniosek. Organ może przekładowo zażądać od podatnika informacji czy otrzymywał on taką pomoc w przeszłości oraz w jakiej wysokości. Niewykluczone, iż w ramach
tzw. pakietu osłonowego przygotowywanego przez Ministerstwo Rozwoju ograniczenia związane z pomocą
publiczną zostaną zmniejszone lub zniesione (na dzień dzisiejszy dalej jednak obowiązują).
Złożenie wniosku o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego nie oznacza przyznania tej ulgi – w
tym zakresie organ administracji skarbowej orzeka decyzją o charakterze uznaniowym (organ podatkowy
może, ale nie musi przyznać ulgi).
W świetle obecnych regulacji przyznanie podatnikowi ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub
rozłożenia na raty wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez podatnika kosztu w postaci tzw. opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej (równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę). Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało, iż w ramach tzw. pakietu osłonowego opłata prolongacyjna zostanie zniesiona
(na dzień dzisiejszy dalej jednak obowiązuje).
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą znaleźć zastosowanie do wszystkich rodzajów zobowiązań podatkowych podatników (przykładowo PIT, CIT, VAT) oraz do należności przypadających od płatników (np. zaliczki na podatek PIT od wynagrodzeń).
Odroczenie terminu złożenia zeznań i deklaracji podatkowych
Co do zasady podatnicy są zobowiązani do składnia deklaracji podatkowych / zeznań podatkowych / informacji
podsumowujących w terminach wynikających z ustawowych regulacji (przykładowo VAT-7 do 25 dnia miesiąca
za miesiąc poprzedni).
Obecnie obowiązujące przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają jednak podatnikowi złożenie wniosku do
organu podatkowego o odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Powyższe
oznacza, iż podatnik może zawnioskować o wydłużenie możliwości dokonania określonej czynności o określony
czas (np. o odroczenie terminu złożenia: deklaracji podatkowej, informacji o schematach podatkowych MDR
czy ewidencji JPK). Przy czym odroczenie może mieć miejsce w odniesieniu do terminu, który jeszcze nie upłynął (termin, który już upłynął nie może być przedłużony). O odroczeniu terminu lub odmowie organ podatkowy
orzeka decyzją.
We wniosku podatnik musi wskazać jaki termin (na jaką czynność) miałby zostać odroczony oraz określić termin odroczenia.
Podatnik musi również wykazać wystąpienie w jego indywidualnej sprawie jednej z przesłanek odroczenia terminów podatkowych, tj. „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”. Podatnik musi zatem
przedstawić przyczyny uzasadniające odroczenie terminu. W obecnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa COVID – 19 wydaje się, że podatnicy mogą powołać się na obydwie przesłanki (choć wystarczy
wykazanie spełnienia jednej z nich). Uzasadnienie wniosku wymaga dostosowania do indywidualnej sytuacji
podatnika (jej analizy), a podatnik powinien załączyć do wniosku dokumenty potwierdzające jego sytuację finansową lub kadrową.
Opracowywana przez ustawodawcę tzw. tarcza antykryzysowa (pakiet osłonowy)
Ustawodawca jest w trakcie opracowywania pakietu zmian obowiązujących przepisów zwanego tarczą antykryzysową lub pakietem osłonowym, który ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa.
Z przedstawionych dotychczas przez Ministerstwo Rozwoju informacji wynika, iż w zakresie obowiązków podatkowych tarcza antykryzysowa miałaby objąć następujące obszary wsparcia:
 możliwość przesunięcia w czasie terminu płatności należności publiczno-prawnych (PIT, CIT, VAT, ZUS)
bez dodatkowych opłat prolongacyjnych;
 przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT;
 rozliczenie całej tegorocznej straty podatkowej w przyszłym roku;
 branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji
spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia dochodu
do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł;
 przesunięcie wejścia w życie nowego JPK VAT – od 1 lipca 2020 r;



przesunięcie terminu obowiązku zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.

Będziemy Państwa informować na bieżąco!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Joanna Wierzejska

Partner | Współzarządzający Praktyką Podatkową
E: joanna.wierzejska@dzp.pl

Artur Nowak

Partner | Współzarządzający Praktyką Podatkową
E: artur.nowak@dzp.pl

