Koronawirus a zobowiązania
podatkowe

Jakie propozycje działań ratunkowych przygotowało
Ministerstwo Rozwoju dla przedsiębiorców?

Mimo, że zagrożenia związane z koronawirusem zmieniły w sposób znaczący
codzienne

funkcjonowanie

podmiotów

gospodarczych,

obowiązki

przedsiębiorców w zakresie obciążeń publicznoprawnych są nadal takie same.
W

związku

z

problemami

przedsiębiorców

(w

szczególności

z sektora MŚP) Ministerstwo Rozwoju 10 marca 2020 r. zapowiedziało w trybie
pilnym przygotowanie projektu specustawy dotyczącej tzw. pakietu osłonowego
dla firm, który dotyczy również kwestii podatkowych tj. m.in.:
1)

ułatwienia rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia
2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowego JPK;

2)

ułatwienia w split payment;

3)

przesunięcia z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązku
wpisywania

się

firm

do

Centralnego

Rejestru

Beneficjentów

Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
4)

wcześniejsze zwroty VAT;

5)

ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej;

6)

zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm;

7)

odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę
poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od
dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat.

Postulowane działania administracji – koronawirus
a rozliczenia podatkowe przedsiębiorców
❖

Ministerstwo Rozwoju powinno pamiętać, że termin zamknięcia szkół,
przedszkoli i żłobków dobiega końca 25 marca br.

i

zbiega

się

z terminem składania deklaracji VAT. W związku z tym sugerowanym
byłoby również przesunięcie obowiązków sprawozdawczych tj. min.
o 30 dni kalendarzowych.
❖

W

przypadku

podmiotów

gospodarczych

prowadzących

księgi

rachunkowe 31 marca br. upływa również termin przygotowania
sprawozdań finansowych, co również nie powinno ujść uwadze rządu.
Zalecanym

byłoby

więc

przesunięcie

terminu

zatwierdzania

sprawozdań o min. 90 dni kalendarzowych. Brak dostępności personelu
księgowego
prawidłowe

skutecznie

utrudnia

wywiązanie

się

działania,
z

które

obowiązków

pozwalają

na

podatkowych

przedsiębiorców, a nie wszystkie czynności można podjąć w sposób
zdalny.
❖

Problemy z płatnościami kontrahentów, w niektórych branżach odbiją się
na zdolnościach przedsiębiorców co do terminowego regulowania
zobowiązań publicznoprawnych, a w szczególności podatku VAT. Rząd
powinien więc wziąć pod uwagę możliwość przesunięcia terminów
płatności

podatku

VAT

o

min.

30

dni

kalendarzowych

na

uargumentowany wniosek podatnika (w szczególności z sektora MŚP).

❖

W sprawach podatkowych, przedsiębiorcy mają określony czas na
złożenie zastrzeżeń do protokołów kontroli, czy odwołań od decyzji
doręczonych przez organy skarbowe. W związku z koronawirusem,
utrudnione jest sprawne zbieranie materiału dowodowego oraz kontakt
z organami skarbowymi, co również powinien wziąć pod uwagę rząd
w postaci przesunięcia terminów składania zastrzeżeń do protokołu
kontroli, jak i odwołań od decyzji podatkowych o min. 30 dni.
Wspomniane odroczenia terminów powinny dotyczyć okresu trwania
stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium RP ogłoszonego przez
Ministerstwo Zdrowia 13 marca 2020 r.

Jakie instrumenty ustawowe mogą wykorzystać
przedsiębiorcy?
Złożenie pisma po terminie przez przedsiębiorcę z powodu koronawirusa może
być podstawą do skorzystania przez przedsiębiorcę z instytucji przywrócenia
terminu. Natomiast, w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla
przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa, urzędy skarbowe
będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków
dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Przedmiotowe
wnioski będą rozpatrywane priorytetowo. Przedsiębiorcy mogą więc skorzystać
z instrumentów pomocowych w uprzywilejowany sposób tj.:
❖

odroczenia terminu płatności podatku;

❖

rozłożenia na raty płatności podatku;

❖

umorzenia zaległości podatkowych.
***

W razie jakichkolwiek pytań, uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej.
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