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JPK



JPK

Obowiązek stosowania nowego pliku JPK_VAT 
przesunięto o trzy miesiące

- na 1 października 2020 roku. 
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Ulga na złe długi



ULGA NA ZŁE DŁUGI 

Przepisy stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

❖ Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługuje począwszy od
okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze
(rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub
zbyta. (Obecnie, termin wynosi 90 dni)

❖ Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę należną
za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku)
lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

• 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo

• 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.
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Odliczenie darowizn



ODLICZENIE DAROWIZN

Od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny
rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1
stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

• organom prowadzącym placówki oświatowe;

• organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub
operatorowi OSE, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom
prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny są komputery przenośne kompletne, 
zdatne do użytku i nie starsze niż 3 lata.

W przypadku darowizny, przekazanej:

do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości
darowizny.



ODLICZENIE DAROWIZN

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem

darowizn, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., o ile koszty te nie
zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Wartości otrzymanych od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez placówki oświatowe i
organizacje pożytku publicznego darowizn nie zalicza się do przychodów.
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Kary umowne, odszkodowania 



KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIA 

Stanowią koszty uzyskania przychodów zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli
wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu
towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i
usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19.
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Zatory płatnicze



ZATORY PŁATNICZE 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego
podmiotem leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni,
wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po
upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia
dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie
usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia
pieniężnego.
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Zdalne kontrole 



ZDALNE KONTROLE 

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być
przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie
kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności
gospodarczej.
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Podatek u źródła 



PODATEK U ŹRÓDŁA 

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego
okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy poborze podatku uwzględnia ten certyfikat
przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres 2 miesięcy po ich odwołaniu.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z
COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i siedziby
podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje
wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do
zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z
COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez płatnika
certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy płatnik posiada
certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności
danych w nim zawartych.
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Zaliczki na podatek dochodowy 



ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY 

Termin przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek
i zryczałtowanego podatku dochodowego przedłuża się do:

dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,

dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

dnia 20 grudnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku
dochodowego pobranych od podatników przez płatników w maju 2020 r.

Przepisy stosuje się do płatników, płatnikom, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu 
COVID-19
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Informacje podatkowe 



INFORMACJE PODATKOWE 

Termin przesyłania przez przedsiębiorców, których rok podatkowy zakończył się w okresie od
dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji IFT-2R został wydłużony do
końca siódmego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane
(31.07.2020)

Przedłużenie, stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok
podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca2020 r.

Wydłużenie terminów


