TARCZA
ANTYKRYZYSOWA
PODATKI I SKŁADKI
PROLONGATA

Brak opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności
PROJEKT

skarbowych i składek

Odroczenie płatności
składek ZUS

SKŁADKI

Odroczenie płatności
Złożenie wniosku do ZUS, odroczenie na 3 miesiące

PRZYJĘTY PRZEZ SEJM

Zwolnienie z płatności
składek tylko dla
mikroprzedsiębiorców
PROPOZYCJA

Rozszerzenie zwolnienia
z ZUS na wszystkich
przedsiębiorców

Zwolnienie ze składek
Kto może

Samozatrudnieni, przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników

skorzystać?
Na kiedy?

3 miesiące

Warunki:

Przychody miesięczne < 300% średniego krajowego wynagrodzenia tj. 15 681 zł.

Dotyczy:

Składek na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jak?

Złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.

VAT

Przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego JPK_VAT,
Zmiana wejścia w życie nowej matrycy VAT na 1 lipca 2020;
Zmiana terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw.
białej listy (z 3 dni do dni 14).

PCC

Zwolnienie z podatku PCC umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

PIT I CIT

Zmiana terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych
wynagrodzeń na 1 czerwca 2020 r.,
Nie będzie pobierany podatek PIT od niektórych dochodów związanych z
kredytami mieszkaniowymi,
Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w
2019 r.
WARUNEK: Spadek przychodów w 2020 r. o co najmniej 50 % (w porównaniu do
ubiegłego roku),
Wydłużony termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty podatku do 31 maja
2020.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Rada gminy może podjąć decyzję na podstawie uchwały o zwolnieniu z podatku
przedsiębiorców za część roku 2020 lub przedłużyć termin płatność rat
WARUNEK: pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią

SCHEMATY PODATKOWE (MDR)

Zawieszenie do 31 maja 2020 r. terminów przekazywania informacji MDR
"ZŁE DŁUGI"

Wyłączenie stosowania regulacji w zakresie PIT i CIT w stosunku do dłużników
KONTROLE I POSTĘPOWANIA PODATKOWE

Możliwość

zawieszenia

kontroli

podatkowych,

postępowań

podatkowych,

kontroli celno- skarbowych na czas obowiązywania stanu epidemicznego na
wniosek podatnika lub indywidualnie przez organ prowadzący.

PODATEK OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

Przedłużenie zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej do
1

stycznia

2021

r.

Podatnik

nie

będzie

musiał

płacić

podatku

za

okresy

rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020.
INTERPRETACJE PODATKOWE

Przedłużenie terminu na ich wydanie w sprawach indywidualnych o 3 miesiące.

