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OBOWIĄZKI 
PODATKOWE 



NOWY 

PLIK JPK

Odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT 
(deklaracja wraz z ewidencją).

Przesunięcie terminu z dnia 01 kwietnia 2020r. 
do dnia 01 lipca 2020r.  

Dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców, którzy otrzymają 
dodatkowe 3 miesiące na dopasowanie swoich systemów do 
wymogów nowego sposobu raportowania JPK_VAT. 

Nie odsunięto w czasie terminów dla pozostałych podmiotów 
(podatników VAT niebędących dużymi przedsiębiorcami), 
czyli mikroprzedsiębiorców, małych i średnich.



Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, 

który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, 

oraz

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 

2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów 

euro.

MIKROPRZEDSIĘBIORCA



Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, 

który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat 

obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, 

oraz

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 10 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów 

euro.

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA



Za średniego przedsiębiorcę uważa się 

przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch

ostatnich lat obrotowych:

1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 

pracowników, oraz

2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczający równowartości w złotych 50 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu 

sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie 

przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów 

euro.

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA



MATRYCA
VAT

Matryca stawek VAT zakłada uproszczenie systemu 

identyfikowania towarów i usług dla potrzeb podatku od towarów 

i usług. 

Odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 

(PKWiU 2008) na rzecz:

• Nomenklatury Scalonej (CN) oraz Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB) – w odniesieniu do towarów,

• Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015), 

obowiązującej od 01 kwietnia 2020r. – w odniesieniu do 

usług. Nowa matryca stawek, która miała być stosowana od 

1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020r. 

Do 30 czerwca 2020r. będą stosowane dotychczasowe przepisy 

ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do ustawy o VAT. 



WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowa instytucja w podatku VAT,

która ma potwierdzać prawidłowość stosowania właściwej stawki

podatku VAT dla zainteresowanych.

Tworzy bliźniaczą instytucją do Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA)

oraz Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT).

Z założenia ma być instrumentem o walorze ochronnym – będzie

ona wiążąca dla organów podatkowych wobec podatnika będącego jej

posiadaczem i do konkretnego towaru albo usługi.

Organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania np.

wysokości stawki podatkowej stosowanej przez podatnika w oparciu

o uzyskaną WIS.

Przepisy dotyczące ochrony podatników wynikającej z Wiążącej

Informacji Stawkowej wejdą w życie o trzy miesiące później niż

zakładano, tj. zamiast 01 kwietnia 2020r. dopiero 1 lipca 2020 r.



INFORMACJE 

O CENACH TRANSFEROWYCH 

Odroczenie obowiązku dotyczy podmiotów powiązanych:

1. obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych 

- w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem, lub

2. realizujących transakcje kontrolowane, 

3. których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., 

a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie z obecnymi przepisami do końca dziewiątego miesiąca następującego po 

zakończeniu roku podatkowego. Rok podatkowy to okres rozliczeniowy składający się 

zwykle z dwunastu kolejno następujących po sobie miesięcy, najczęściej pokrywających 

się z rokiem kalendarzowym.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok


W rachunkowości - rok obrotowy - rok kalendarzowy lub 

inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy 

kalendarzowych. 

W CIT - rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba 

że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie 

wówczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych 

dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Odroczenie dotyczy podmiotów powiązanych o tzw. 

łamanym roku podatkowym (który nie pokrywa się z 

rokiem kalendarzowym) termin do złożenia informacji został 

przesunięty do końca września 2020r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rachunkowo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rok


PRZYKŁAD

Podmiot powiązany o roku podatkowym trwającym od 01 września 2018r.

do 31 sierpnia 2019r. Zgodnie z ogólnymi przepisami termin wynosi

9 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, tj. od 31.08.2019r. W tym

przypadku termin ten upływa z końcem maja 2020r. Według nowych

regulacji termin ten zostaje odroczony do końca września 2020r.
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BIAŁA LISTA

Biała lista podatników VAT - wykaz podatników VAT, zawiera informacje 

o podmiotach, które zostały przez naczelnika urzędu skarbowego: 

• zarejestrowane jako podatnicy VAT,

• wykreślone, lub 

• przywrócone do rejestru VAT. 

W wykazie znajdują się również rachunki bankowe podatników. 

Zapłacenie na inny rachunek powoduje negatywne konsekwencje. 

Wpłata na rachunek nie ujęty w wykazie powoduje obowiązek 

zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Termin 3 dni.

W okresie obowiązywania stanu epidemii termin wydłużony do 14 dni.



ZMIANA TERMINU ROZLICZENIA 

W CIT I PIT - do 31 maja 2020 r.

CIT – termin odroczony do 31 maja 2020r.

PIT – termin przesunięty do 31 maja 2020r.
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Odroczenie stosowania ulgi na złe długi 
w PIT i CIT dla dłużników

W okresach rozliczeniowych przypadających w 2020 r., podatnicy

którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez

90 dni po upływie terminu zapłaty, nie są zobowiązani do

zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki

o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość

zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego.

Łączne warunki do spełnienia:

1. podatnik 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.

Tego drugiego warunku nie stosuje się do:

1. podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę

opodatkowania, w przypadku której nie ustala

się przychodów, lub

2. którzy rozpoczęli prowadzenie działalności

gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r.

i nie uzyskali w tym okresie przychodów

z działalności gospodarczej, lub

3. którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.



Rezygnacja z uproszczonych 

zaliczek w PIT i CIT – dotyczy 

wyłącznie małych podatników

Dotyczy wyłącznie małych podatników - u których wartość przychodu ze sprzedaży (brutto)

nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln euro, mogą

zrezygnować w trakcie roku podatkowego z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za

miesiące marzec-grudzień 2020r.

Warunek - taki podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu

składanym za 2020 r.

Zasady te stosuje się odpowiednio do podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok

kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

.



TERMINY 

PROCESOWE



TERMIN PROCESOWY

Termin na dokonanie określonej czynności, zarówno przez podatnika,

jak i przez organ podatkowy. Dwojakie znaczenie:

• z jednej strony jest to określony moment w czasie (np. 30 kwietnia

2020r.),

• z drugiej zaś określony okres czasu, który ma swój początek i koniec

(np. 14 dni).

Niedochowanie terminu może nieść za sobą różnorakie skutki, często

negatywne dla podatnika.



W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

bieg terminów procesowych i sądowych w: 

• postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych

(WSA, NSA)

• postępowaniach egzekucyjnych (urzędy skarbowe)

• postępowaniach karnych skarbowych (urzędy skarbowe),

• postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy 

Ordynacja podatkowa (urzędy i izby administracji skarbowych, 

Szef KAS), 

• kontrolach celno-skarbowych (urzędy celno – skarbowe, Szef 

KAS), 

• postępowaniach w sprawach wynikających z ustawy o grach 

hazardowych (urzędy celno – skarbowe)

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

ZAWIESZENIE 
BIEGU 

TERMINÓW 



Zawieszenie kontroli lub postępowania podatkowego,

a zawieszenie biegu terminów procesowych.

Zawieszenie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej

(celno – skarbowej) oznacza całkowite zawieszenie wszystkich

biegnących terminów danej sprawy toczącej się na przykład

przez urzędem skarbowym albo izbą administracji skarbowej. Nie

podejmuje się żadnych czynności.

Zawieszenie biegu terminów procesowych oznacza, że nadal

prowadzone są kontrole podatkowe i celno-skarbowe oraz

postępowania podatkowe oraz inne sprawy z zakresu podatków

i nie tylko.

ZAWIESZENIE 
BIEGU 

TERMINÓW 



ZAWIESZENIE 
BIEGU 

TERMINÓW 

Zawieszenie terminów procesowych dotyczy poszczególnych

czynności w ramach danej sprawy np. czas na wniesienie

odwołania od decyzji, uzupełnienie braków formalnych

wniosku, sporządzenie odpowiedzi na wezwanie organu.

Czynności w siedzibie organu, np. przesłuchania świadków,

wyjaśnienia stron, przegląd akt sprawy.

Czynności w siedzibie przedsiębiorcy, miejscu prowadzenia

działalności, np. oględziny miejsca prowadzenia działalności

gospodarczej.

Czynności dokonane przez podatników w czasie trwania

epidemii, a więc w czasie zawieszenia terminów

procesowych będą skuteczne.



PLUSY I MINUSY ZAWIESZENIA 

BIEGU TERMINÓW

Zależą od indywidualnego przypadku i konkretnego

stanu faktycznego sprawy podatkowej. Dla jednych

korzystne jest jak najszybsze zakończenie sprawy

i uzyskanie decyzji (np. zwrot podatku). Dla innych

czas na załatwienie spraw odkładanych na później.



JAK TO W ŻYCIU 
BYWA…

Zawiadomienia 
o zmianie terminów. 

Kontrole i postępowania 
toczą się dalej.

Zabezpieczenia i czynności 
egzekucyjne.



Mimo zawieszenia terminów procesowych postępowania lub 

kontroli, strona, kontrolowany i ich kontrahent są obowiązani, 

na żądanie organu lub sądu, prowadzących odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, 

do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli: 

1. wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony 

albo kontrolowanego,

2. niepodjęcie czynności mogłoby spowodować 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, 

poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu 

na grożącą niepowetowaną szkodę materialną, 

W okresie stanu epidemii organ może z urzędu wydać decyzję 

w całości uwzględniającą żądanie strony. 

OBOWIĄZEK PODATNIKA I KONTRAHENTA



Nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz

o obowiązku organu, prowadzącego postępowanie lub

kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika

postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie.

Organom prowadzącym postępowanie lub kontrolę nie

wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum

pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć

w terminach określonych przepisami prawa.

Zaprzestanie czynności przez sąd lub organ, prowadzące

postępowanie lub kontrolę, nie może być podstawą do

składania zarzutów dotyczących bezczynności,

przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

OCHRONA ORGANU I SĄDU



PRZEDAWNIENIE

Przedawnienie to zdarzenie, które wywołuje skutki prawne związane z upływem 

czasu. Sanowi nieefektywny sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego co 

powoduje, że wierzyciel podatkowy (urząd skarbowy) nie zostaje zaspokojony.

Bieg terminu przedawnienia przewidzianego przepisami prawa administracyjnego -

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Przepisy podatkowe to przepisy prawa administracyjnego. 

Zawieszenie terminu przedawnienia następuje z dniem 31 marca 2020r. na czas 

epidemii. Po ustaniu stanu epidemii termin będzie biegł dalej. Zawieszenie terminu 

powoduje jego wydłużenie.

Rozwiązanie korzystne dla organów podatkowych
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INDYWIDUALNE INTERPRETACJE

PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO  

Termin ulega wydłużeniu o 3 miesiące, w sumie KIS ma teraz 6 m-cy

na wydanie indywidulanej interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

Wydłużenie terminu dotyczy interpretacji niewydanych przed wejściem

w życie ustawy, tj. przed dniem 31 marca 2020r. Obejmuje także wnioski 

złożone po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii. 

Termin ten może jeszcze ulec wydłużeniu na skutek rozporządzenia 

Ministra Finansów – nie więcej jednak niż o kolejne 3 miesiące. 

W okresie stanu epidemii KIS może wydać interpretację indywidualną 

uwzględniającą w całości stanowisko/wniosek zainteresowanego. 

Nie ulega zmianie termin 

na wydanie interpretacji ogólnych na wniosek.



Przepisy dotyczące raportowania nakierowane są na umożliwienie

administracji dostępu do informacji o potencjalnie agresywnym planowaniu

lub nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym oraz informacji

o promotorach i korzystających ze schematów podatkowych. Wprowadzone

przepisy powinny również zniechęcić podatników oraz ich doradców do

wdrażania u podatników uzgodnień mogących stanowić unikanie

opodatkowania.

Terminy raportowania wszystkich schematów podatkowych nie 

rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 

31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r. (biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.). 

Dotyczy to również schematów transgranicznych, które w pierwotnym 

zamyśle były wyłączone z tej regulacji i miały podlegać raportowaniu.  

Czynności dokonane jednak w tym czasie przez promotorów, 

wspomagających i korzystających są skuteczne.

CO Z MDR?

RAPORTOWANIE O SCHEMATACH PODATKOWYCH (MDR)



ZMIANY W KONTROLI CELNO-SKARBOWEJ
w zakresie towarów akcyzowych

Kontrola celno – skarbowa podejmowana jest

przez urzędy celno – skarbowe, które powstały

z połączenia urzędów kontroli skarbowej i Służby

celnej. Poza tym urzędy skarbowe prowadzą

kontrole podatkowe.



Obrót towarami akcyzowymi został poddany nadzorowi 

urzędów celno – skarbowych. Zakres kontroli celno –

skarbowej jest bardzo szeroki i należy do niego przestrzeganie 

przepisów:

1. prawa podatkowego w zakresie wszystkich podatków 

stanowiących dochód budżetu państwa,

2. prawa celnego,

3. o grach hazardowych,

4. prawa dewizowego ,

5. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu.

OBRÓT TOWARAMI AKCYZOWYMI



W przypadku dokonywania obrotu towarami akcyzowymi naczelnik 

urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka, 

może odstąpić od: 

1. obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności 

podlegającej kontroli celno-skarbowej, 

2. dokonania przez pracownika ucs, określonych czynności np. 

od niszczenia wyrobów akcyzowych, od szczegółowego trybu 

magazynowania, wydawania i przewożenia tych wyrobów. 

OBRÓT TOWARAMI AKCYZOWYMI

Wszystkie kontrole celno-skarbowe powinny uwzględniać ryzyko 

wystąpienia nieprawidłowości oraz ustalenie i ocenę środków niezbędnych 

do jego ograniczania. Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo i skutki 

wystąpienia naruszenia przepisów prawa. Poza tym kontrole celno –

skarbowe mogą być losowe albo wynikające z innych przepisów prawa.



Zapraszamy do kontaktu:

compliance@marianskigroup.pl

Zmiany obowiązków i terminów podatkowych 

w czasie epidemii Covid-19


