
W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przedstawiam niektóre rozwiązania : 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) : 

1. Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy 

opodatkowania : 

Od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny przekazane 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie 

COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 : 

a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o  

którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; 

b) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania 

zadań ustawowych; 

c) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych  z 

przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. 

 W przypadku darowizny przekazanej: 

a) do dnia 30 kwietnia 2020 r. –odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 

200% wartości darowizny; 

b) w maju 2020 r. –odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości 

darowizny 

c) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. –odliczeniu podlega 

kwota odpowiadająca wartości darowizny. 

 

2. Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT4 przez płatników : 

 

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od 

przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub 

spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, obowiązek 

określony w art. 38 ust. 1, podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 

r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19 

 

3. Umożliwienie rozliczenia za 2019 rok do 31 maja 2020 roku 

 

Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu 

(poniesionej straty) za 2019 rok ( PIT 36,37,36L,38,39 ) oraz wpłacenie należnego 

podatku po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do 

dnia 31 maja 2020 roku . 



Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT): 

1. Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy    

opodatkowania : 

Od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny przekazane 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie 

COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o COVID-19 : 

a) podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o  

którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19; 

b) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania 

zadań ustawowych; 

c) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych  z 

przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej. 

 W przypadku darowizny przekazanej: 

a) do dnia 30 kwietnia 2020 r. –odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 

200% wartości darowizny; 

b) w maju 2020 r. –odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości 

darowizny 

c) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. –odliczeniu podlega 

kwota odpowiadająca wartości darowizny. 

 

2. Zmiana terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych : 

        a) termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zostaje 

przesunięty do 30.06.2020 

        b) termin podpisania rocznego sprawozdania finansowego zostaje przesunięty 

do 30.06.2020 

        c) termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego zostaje przesunięty 

do 30.09.2020 

 

Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) : 

1.Odroczenie do 1 lipca 2020 roku obowiązku składania nowych JPK_VAT z 

deklaracją dla dużych podatników . Duzi przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe 3 

miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego sposobu 

raportowania JPK_VAT. Termin składania przez nich nowych JPK_VAT został 

przesunięty na 1 lipca 2020 roku 

2. Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek. Nowa matryca stawek VAT, która 

miała obowiązywać od 1 kwietnia 2020 rok, zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 

roku.  

 

 



W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii 
ogłoszonych w związku z COVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie 
należności na rachunek niewidniejący na Białej Liście ulega wydłużeniu z 3 do 14 
dni. Złożenie tego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji podatkowych (w VAT 
i CIT/PIT) związanych z wpłata na taki rachunek. 
 


