Wsparcie dla biznesu
COVID – 19

Wsparcie dla biznesu w trakcie pandemii
Rozwiązania podatkowe dla biznesu przewidziane w „tarczy kryzysowej”

W ramach „tarczy antykryzysowej” Ministerstwo Finansów zaproponowało następujące rozwiązania, które mają
przeciwdziałać skutkom pandemii:

1) wsteczne rozliczenie strat podatkowych w PIT i CIT – stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli
odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r., jeżeli
przychody osiągnięte w 2020 r . spadną o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.;
2) wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za
marzec i kwiecień 2020 r. – planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca
2020 r.;
3) możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek dla „małych podatników” – zamiast płacić uproszczone
zaliczki zależne od ubiegłorocznych przychodów, za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli płacić zaliczki
miesięczne od bieżących dochodów;
4) czasowa rezygnacja z opłaty prolongacyjnej - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności
podatków i zaległości podatkowych;
5) odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych
przedsiębiorców;
6) odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do CRBR (Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych);
7) wyłączenie regulacji dotyczących złych długów – u dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone
zobowiązania przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy.

Już teraz przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą
należności podatkowych mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie polegającej na:
1) odroczeniu terminu płatności podatku;
2) rozłożeniu zapłaty podatku lub zaległości podatku na raty;
3) umorzeniu w całości lub w części zaległości podatkowej;
Procedura uzyskania ulgi w spłacie należności podatkowych polega na złożeniu wniosku na urzędowym formularzu, wraz
z oświadczeniem o stanie majątkowym i uzasadnieniem. Udzielenie ulgi następuje w drodze decyzji.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy prosimy o kontakt.
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