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TARCZA 2.0.



OPŁATA ROCZNA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok
2020 odroczona do dnia

30 czerwca 2020 r.



CENY TRNSFEROWE 

Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia
oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych (TP-R), w przypadku podmiotów, których
rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31
grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do
dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych
grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku
podmiotów, których rok obrotowy rozpoczął się po 31
grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.



ULGI PODATKOWE W RAMACH 
POMOCY PUBLICZNEJ

Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19, na podstawie
przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną
mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w
kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od
zaległości podatkowych również stanowi wyżej wskazaną pomoc.



ZWOLNIENIE PCC

Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności
cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych w
rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.



0 % VAT

Możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i
tabletów na rzecz: placówek oświatowych, organizacji
humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta zostanie
wprowadzona na okres 2miesięcy.



PGK

Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i w związku z
tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości
podatkowych, zachowają status podatnika podatku
dochodowego.

Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy
wyłącznie roku podatkowego, który rozpoczął się przed 1 stycznia
2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po
31 grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.



ŚWIADCZENIA FGŚP

Wprowadzenie możliwości obniżenia wymiar czasu pracy
pracownika maksymalnie o 20%. Aktualnie przepisy mówią o
obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%. Dodano zapis
maksymalnie, co oznacza, że możliwe będzie obniżenie wymiaru
czasu pracy np. o 10%.

Zgodnie z planowanymi zmianami świadczenie będzie
przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku. Aktualnie
świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku



ŚWIADCZENIA POSTOJOWE 

Proponowana zmiana przyznaje możliwość uzyskania świadczenia

postojowego maksymalnie trzy razy. Aktualnie świadczenie
postojowe jest świadczeniem jednorazowym.



BEZZWROTNE POŻYCZKI 

O bezzwrotną pożyczkę będzie mógł się ubiegać każdy
mikroprzedsiębiorca, nowe zapisy znoszą obowiązek zatrudniania
przez przedsiębiorców pracowników.

Umorzenie pożyczki będzie możliwe pod warunkiem, że
mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą
przez okres 3miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.



ZUS

Zwolnienie z ZUS będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy na dzień 29

lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50% łącznej

kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako
płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Liczbę ubezpieczonych, obliczać się będzie nie uwzględniając ubezpieczonych
będących pracownikamimłodocianymi

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS na
wniosek dłużnika może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności
z tytułu składek należnych za okres przypadający pod dniu 31 grudnia 2019


