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TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0 –  
NIEWIELE ZMIAN W DANINACH 

Tzw. Tarcza Antykryzysowa 2.0 (Tarcza 2.0) 
w odniesieniu do ustawy marcowej, w 
podatkach i składkach na rzecz ZUS zmienia 
stosunkowo niewiele. Warto jednak zwrócić 
uwagę na regulacje dotyczące danin. 

Jak nie stracić szansy na 
przekazanie 1% podatku na rzecz 
OPP? 

Dla wielu podatników decyzja o wskazaniu 
organizacji pożytku publicznego, która 
otrzyma 1% należnego od nich podatku 
dochodowego to istotny element procesu 
składania rocznego zeznania PIT. Nie należy 
się temu dziwić, skoro ogromna część 
zobowiązanych do złożenia zeznania 
w zasadzie nie musi go składać: 
administracja skarbowa wyręcza ich w tym 
zadaniu na podstawie danych składnych 
przez płatników (głównie pracodawców 
i zleceniodawców). 1% na OPP staje się więc 
dla nich jedyną kwestią, która pozostaje do 
ich decyzji.  

Epidemia wprowadziła tu istotną 
komplikację. Warunkiem tego, aby 
1% naszego podatku rzeczywiście wpłynął na 
rzecz wybranej organizacji, jest bowiem 
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wskazanie jej w zeznaniu złożonym 
w ustawowym terminie (do 30 kwietnia), 
ewentualnie w korekcie zeznania złożonej 
najpóźniej do końca maja. Pierwsza wersja 
Tarczy Antykryzysowej (Tarczy 1.0) 
wprawdzie zapewniła niekaralność za 
spóźnione zeznanie wszystkim podatnikom, 
którzy złożą je do 1 czerwca, ale 
równocześnie nie przesunęła terminu 
skuteczności naszych decyzji 
o przekazaniu 1%. 
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Obecna ustawa naprawia to przeoczenie: 
nowy art. 52v ustawy o PIT powoduje, że 
wskazanie OPP w zeznaniu złożonym do 
1 czerwca lub w korekcie złożonej do 
30 czerwca również będzie skuteczne. 

Mniejsze rygory dla podatkowych 
grup kapitałowych 

Wśród warunków powstania 
i funkcjonowania podatkowej grupy 
kapitałowej znajduje się wymóg braku – po 
stronie spółek wchodzących w skład grupy – 
zaległości w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa oraz wykazywanie co 
najmniej 2% udziału dochodów 
w przychodach grupy w każdym roku jej 
działania. Według nowego przepisu art. 38n 
ustawy o CIT warunki te, niezależnie od ich 
rzeczywistego spełnienia, uważa się za 
spełnione, jeżeli podatnik poniósł w 2020 r. 
negatywne konsekwencje ekonomiczne z 
powodu COVID-19. 

Waluty wirtualne – definitywnie 
bez PCC 

Przy okazji działań antykryzysowych została 
ostatecznie wyjaśniona kwestia 
opodatkowania PCC sprzedaży lub zamiany 
walut wirtualnych. Aktualnie transakcje te 
nie są opodatkowane na podstawie 
prowizorycznego rozwiązania, jakim jest 
rozporządzenie wprowadzające zaniechanie 
poboru PCC od takich transakcji do końca 
czerwca 2020 r. Od 1 lipca 2020 r. zacznie 
obowiązywać art. 9 pkt 1a ustawy o PCC, na 
podstawie którego sprzedaż i zamiana walut 
wirtualnych zostanie zwolniona od PCC. 

Zwolnienia i przedłużenie 
terminów w podatku od 
nieruchomości – większe 
uprawnienia rady gminy 

Na podstawie art. 15p Tarczy 1.0 rada gminy 
może wprowadzić, w drodze uchwały, za 
część roku 2020, zwolnienia z podatku od 
nieruchomości: gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, wskazanym 
grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu COVID-19. Obecnie 
adresatami zwolnień mogą być także 
organizacje pozarządowe i inne podmioty 
wykonujące działalność pożytku publicznego 
(np. kościelne osoby prawne, spółdzielnie 
socjalne) w stosunku do gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzoną przez te 
podmioty działalnością gospodarczą. 

Analogicznie, w stosunku do tych podmiotów, 
rada gminy może – podobnie jak dotychczas 
wobec przedsiębiorców – przedłużać terminy 
płatności rat podatku (art. 15q). 
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Wyższy limit pomocy publicznej 
dla przedsiębiorców 

W art. 15zzzh Tarczy 1.0 wprowadzono 
poprawkę, w myśl której wsparcie uzyskane 
m.in. na podstawie przepisów Ordynacji 
podatkowej (czyli umorzenie zaległości 
podatkowej, rozłożenie na raty lub 
odroczenie terminu płatności podatku) 
stanowi pomoc publiczną mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w 
gospodarce. Oznacza to w praktyce, że 
„tradycyjny” limit pomocy de minimis 
(200 tys. euro) zwiększa się czterokrotnie 
(800 tys. euro). 

Dłuższe terminy składania 
informacji o cenach 
transferowych 

Dotychczas podmioty powiązane uzyskały 
przedłużenie do 30 września terminu 
składania informacji o cenach 
transferowych za poprzedni rok (art. 31z 
Tarczy 1.0). W wyniku nowelizacji 
przedłużenie dotyczy także oświadczenia 
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 
transferowych. Natomiast do 31 grudnia 
przedłużono termin dołączenia do lokalnej 
dokumentacji cen transferowych grupowej 
dokumentacji cen transferowych. 

Rozszerzone zwolnienie 
z obowiązku płacenia składek ZUS 

Art. 31zo Tarczy 1.0 dawał 
samozatrudnionym oraz podmiotom 
zatrudniającym nie więcej niż 
9 pracowników prawo do zwolnienia 
z obowiązku uiszczania składek ZUS za 
marzec, kwiecień i maj 2020 r. 

Uprawnienie to rozszerzono na spółdzielnie 
socjalne, bez względu na liczbę 
zatrudnionych.  

Przysługuje ono także innym podmiotom 
zatrudniającym od 10 do 49 pracowników, 
z tym, że dla tej grupy płatników przysługuje 
ono jedynie do wysokości 50% należnych 
składek. 

Ponieważ termin płatności składek za 
marzec już minął, zwolnienie nie miałoby 
sensu w odniesieniu do tej części składek 
zapłaconych już przez płatników, gdyby nie 
art. 113 Tarczy 2.0, zgodnie z którym 
opłacone należności z tytułu składek 
podlegają zwrotowi przez ZUS. 

Możliwość odstąpienia od 
pobierania odsetek za zwłokę 
przez ZUS 

Zgodnie z art. 31zy10 Tarczy 1.0 (dodanym 
przez Tarczę 2.0), ze względów 
gospodarczych związanych z wystąpieniem 
COVID-19 ZUS może na wniosek dłużnika 
odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od 
należności z tytułu składek należnych za 
okres przypadający po dniu 31 grudnia 
2019 r. Wniosek może być złożony w 
terminie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii albo 
w okresie 30 dni następujących po ich 
odwołaniu. 

http://www.rslegal.pl/


 4 z 4 

www.rslegal.pl 4 z 4  
 

Zmiana zasad doręczania pism 
w sprawach podatkowych, ale nie 
dla wszystkich 

Art. 98 Tarczy 2.0 wprowadza zasadę, że 
nieodebranych pism w postępowaniach 
administracyjnych, których termin odbioru 
przypadał w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, nie 
można uznać za doręczone w czasie 
obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii oraz 
przed upływem 14 dni od dnia zniesienia 
tych stanów. Innymi słowy, organ 
podatkowy nie może uznać za doręczone 
pisma w postępowaniu podatkowym, jeżeli 
podatnik nie zdecyduje się faktycznie 
odebrać go na poczcie. 

Zasady tej nie stosuje się jednak do 
postępowań w sprawie przeciwdziałania 
wykorzystywaniu sektora finansowego do 
wyłudzeń skarbowych oraz do kontroli 
podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz 
postępowań podatkowych, jeżeli kontrole 
lub postępowania te wiążą się 
z podejrzeniem popełnienia przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego. 

Problem polega na tym, że nie wiadomo, co 
przesądza o tym, że kontrole lub 
postępowania „wiążą się z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego”. Praktycznie każda kontrola 
lub postępowanie podatkowe może mieć 
związek z podejrzeniem popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego… 

30 lat doradztwa  

na polskim rynku! 

Niniejsze opracowanie zostało 
przygotowane w oparciu o stan prawny na 
dzień 20 kwietnia 2020 r.  
 
Opracowanie pełni funkcję informacyjną, 
nie stanowi porady prawnej. 
 
W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy 
do Państwa dyspozycji. 

Piotr Karwat 
Partner, Radca prawny 
+48 600 883 043 
pkarwat@rslegal.pl 
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