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Tarcza 1.0 Tarcza 2.0 Tarcza 3.0 Tarcza 4.0
Ustawa z 28.11.2020 r. 

zmieniająca ustawę o CIT  
i PIT (wchodzi w życie od  

1.01.2021 r.)

Rozporządzenia 
oraz powiązane akty 

prawne

czytaj więcej na 
blogu CRIDO

Ustawa z 31.03.2020 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.

Ustawa z 16.04.2020 r.   
o szczególnych 
instrumentach wsparcia 
w związku  
z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.

Nowelizacja Tarczy 
Antykryzysowej podpisana 
przez prezydenta  
i opublikowana w Dzienniku 
Ustaw.

Ustawa z 14.05.2020 r.  
o zmianie niektórych ustaw  
w zakresie działań 
osłonowych w związku  
z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2.

Ustawa Tarczowa czeka na 
podpis Prezydenta  
i publikację w Dzienniku 
Ustaw. 

Ustawa z 19.06.2020 r.  
o dopłatach do 
oprocentowania kredytów 
bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz  
o uproszczonym 
postępowaniu  
o zatwierdzenie układu 
w związku  
z wystąpieniem COVID-19.

Ustawa z 28.11.2020 r. o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne oraz niektórych 
innych ustaw.

Cykl wpisów CRIDO na temat zmian  
w podatkach dochodowych na 2021 rok.

SZCZEGÓŁOWA 
REGULACJA

link do ostatecznej 
wersji ustawy

wybrane przekrojowe 
wpisy o Tarczach na 

blogu CRIDO
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Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 27.03.2020 r.  
w sprawie przedłużenia terminu 
do złożenia zeznania 
o wysokości dochodu 
osiągniętego (straty poniesionej).
Przedłużenie nastąpiło do 
31.05.2020 r. lub 3.07.2020 r. 
(dla podatników zwolnionych 
z CIT i niektórych innych 
podatników).

ODROCZENIE CIT 
ROCZNEGO ORAZ 

ZŁOŻENIA CIT-8

Rozporządzenie z 19.06.2020 r. 
zmieniające rozporządzenie  
w sprawie wyłączenia lub 
ograniczenia stosowania  
art. 26 ust. 2e ustawy  
o podatku dochodowym od 
osób prawnych.

Rozporządzenie z 19.06.2020 r. 
zmieniające rozporządzenie  
w sprawie wyłączenia lub 
ograniczenia stosowania  
art. 41 ust. 12 ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych.

ODROCZENIE  
W ZAKRESIE 

STOSOWANIA ART. 
26 UST. 2E USTAWY 
O CIT ORAZ ART. 41 

UST. 12 USTAWY O PIT 
(PODATEK U ŹRÓDŁA)

ZMIANY W ZAKRESIE 
TARCZY 1.0:

Rozporządzenie z 1.06.2020 r. 
w sprawie przedłużenia terminów 
przekazania przez niektórych 
płatników zaliczek na podatek 
dochodowy. 
Odroczenie płatności zaliczek 
– dla płatników, którzy ponieśli 
negatywne konsekwnecje 
z powodu COVID-19 – do 
20.08.2020 r. przekazanie 
zaliczek na PIT za pracowników 
za marzec, do 20.10.2020r. – za 
kwiecień, do 20.12.2020r. 
– za maj.

ZALICZKI OD 
WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW

art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52 ustawy 
o PIT

Odroczenie do 1.06.2020 r. 
płatności zaliczek za  
marzec i kwiecień 2020 r.  
na PIT od wynagrodzeń  
oraz zasiłków  
z ubezpieczenia 
społecznego dla płatników, 
którzy ponieśli negatywne 
konsekwencje ekonomiczne 
w związku z COVID-19.

Rozporządzenie MInistra 
Finansów z 19.11.2020 r.  
w sprawie przedłużenia terminów 
przekazania przez niektórych 
płatników zaliczek na podatek 
dochodowy i zryczałtowanego 
podatku dochodowego.

Odroczenie płatności 
zaliczek za listopad, 
październik i grudzień 
na PIT od wynagrodzeń 
płatników prowadzących 
działalność określoną 
wybranym PKD, jeśli 
ponieśli negatywne 
konsekwencje 
ekonomiczne w związku 
z COVID-19.

ZMIANY W ZAKRESIE 
TARCZY 1.0:

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 23.04.2020 r.  
w sprawie zaniechania poboru 
odsetek za zwłokę z tytułu 
podatku dochodowego od osób 
fizycznych za 2019 r. w związku 
z COVID-19.

ZAPŁATA PIT 
ROCZNEGO

art. 4 Tarczy 1.0

Bezsankcyjna na gruncie 
KKS możliwość złożenia  
i zapłacenia PIT za 2019 r. 
do 31.05.2020 r.

PODATEK MINIMALNY art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52p 
ustawy o PIT oraz  
art. 6 Tarczy – dodanie  
art. 38h ustawy o CIT

Przedłużenie do 
20.07.2020 r.  
terminu zapłaty podatku  
minimalnego za marzec–
maj 2020 r. 
pod warunkami  
poniesienia negatywnych 
konsekwencji z powodu  
COVID-19 oraz  
kwalifikowanego spadku  
przychodów.

art. 32 pkt 4 Tarczy 4.0  
– dodanie art. 38ha 
ustawy o CIT oraz art. 
30 pkt 3 Tarczy 4.0 – 
dodanie art. 52pa  
ustawy o PIT

ZMIANY W STOSUNKU DO 
TARCZY 1.0

Wprowadzenie 
bezwarunkowego  
zwolnienia z podatku 
minimalnego za okres 
marzec–grudzień 2020 r., 
uchylenie poprzedniego 
brzmienia przepisu.

zmiana art. 38ha ustawy o CIT  
art. 52pa ustawy o PIT

ZMIANY W STOSUNKU DO 
TARCZY 1.0

Rozszerzenie bezwarunkowego 

zwolnienia z podatku minimalnego od 
1.01.2021 r. do końca miesiąca,  
w którym stan epidemii został 
odwołany – w przypadku 
obowiązywania po 31.12.2020 r. stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu 
COVID-19.

ZALICZKI 
UPROSZCZONE

art. 6 Tarczy 1.0 
– dodanie art. 38j 
ustawy o CIT, oraz  
art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52r 
ustawy o PIT

Mali podatnicy CIT/ 
PIT, którzy ponoszą 
negatywne konsekwencje 
związane z COVID-19, 
a na 2020 r. wybrali 
uproszczone zaliczki, 
mogą zrezygnować z tej 
formy opadtkowania  
w trakcie roku. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/T/D20200568L.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf
https://crido.pl/blog-taxes/nowelizacja-tarczy-antykryzysowej-podpisana-przez-prezydenta-i-opublikowana-w-dzienniku-ustaw-tarcza-1-1-tarcza-2-0/
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf
https://crido.pl/blog-taxes/kolejne-rozwiazania-antykryzysowe-przyjete-ustawa-tarczowa-czeka-na-podpis-prezydenta-i-publikacje-w-dzienniku-ustaw/
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000212301.pdf
https://crido.pl/blog-taxes/cit2021-bedzie-ciezej/
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000054201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000109601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000109501.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000097201.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000205401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000072801.pdf
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CERTYFIKATY 
REZYDENCJI

art. 31ya Tarczy 4.0
W okresie epidemii/ 
zagrożenia 
epidemicznego oraz dwa 
miesiące dłużej:

płatnik może posłużyć 
się posiadanym 
certyfikatem rezydencji 
podatnika obejmującym 
2019 r. pod warunkiem 
uzyskania oświadczenia 
podatnika, że dane  
w nim zawarte nie uległy 
zmianie, 

płatnik będzie mógł 
uwzględnić przy 
wypłacie certyfikat 
rezydencji  
o nieokreślonym okresie 
ważności, jeśli okres  
12 kolejnych miesięcy 
od dnia jego wydania, 
upływa w okresie 
obowiązywania tych 
stanów.

Wprowadzono możliwość 
posługiwania się kopią 
certyfikatu rezydencji pod 
warunkiem, że dane  
w nim zawarte nie budzą 
wątpliwości.

IP BOX zmiana w zakresie art. 52u ustawy  
o PIT oraz art. 38m ustawy o CIT

Przedłużenie możliwości stosowania  
5% PIT/ CIT dla dochodów  
z kwalifikowanych IP wykorzystywanych 
do przeciwdziałania COVID-19 (już przy 
obliczaniu zaliczek) osiąganych m.in. 
w roku podatkowym który rozpoczał 
się po 31.12.2019 r., nie później jednak 
niż w miesiącu, w którym odwołano 
stan epidemii ogłoszony z powodu 
COVID-19.

art.6 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 38m 
ustawy o CIT oraz art. 
4 Tarczy 1.0 – dodanie 
art. 52u ustawy o PIT

Możliwość stosowania 5% 
PIT/ CIT dla dochodów 
z kwalifikowanych IP 
wykorzystywanych 
do przeciwdziałania 
COVID-19 (już przy 
obliczaniu zaliczek). 

ULGA B+R zmiana art. 52t ustawy o PIT oraz  
art. 38l ustawy o CIT

Przedłużenie możliwości rozliczania 
w zaliczkach na PIT / CIT  kosztów 
kwalifikowanych B+R ponoszonych 
w celu opracowania produktów 
niezbędnych do przeciwdziałaniu 
COVID-19, które ponoszone były  
w okresie od 2020 r. do końca roku 
podatkowego, w którym odwołano 
stan epidemii ogłoszony z powodu 
COVID-19. 

art. 4 Tarczy 1.0 
– dodanie art. 52t 
ustawy o PIT, oraz art. 
6 Tarczy 1.0 –  dodanie 
art. 38l ustawy o CIT

Możliwość rozliczania 
w zaliczkach na PIT / 
CIT za 2020 r. kosztów 
kwalifikowanych 
B+R ponoszonych 
w celu opracowania 
produktów niezbędnych 
do przeciwdziałaniu 
COVID-19.

RENTOWNOŚĆ PGK dodanie art. 38na ustawy o CIT

Warunek  osiągnięcia współczynnika 
udziału dochodów w przychodach PGK  
w wysokości 2%, uznaje się za spełniony 
w roku podatkowym, który zakończy 
się nie później niż 31.12.2021 r., jeżeli 
PGK poniosła w 2021 r. negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19, o którym mowa w ustawie 
o COVID-19.

art. 20 Tarczy 2.0 – 
dodanie art. 38n ustawy 
o CIT

Warunek braku zaległości 
podatkowych w spółkach 
tworzących PGK, a także 
współczynnika udziału  
dochodów w przychodach  
PGK w wysokości 2%, 
uznaje się za spełniony, jeżeli 
podatnik w 2020 r. poniósł 
negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu 
COVID-19.

Powyższe stosuje się 
do roku podatkowego, 
który rozpoczął się przed 
1.01.2020 r. a zakończy się 
po 31.12.2019 r.,  
lub rozpoczął się po 
31.12.2019 r. a zakończy się 
przed 1.01.2021 r.

ULGA NA ZŁE DŁUGI
zmiana art. 52q oraz art. 52w 
ustawy o PIT, a także art. 38i oraz 
art. 38o ustawy o CIT

Zmiany w zakresie okresu, w jakim 
możliwe jest stosowanie preferencyjnych 
z uwagi na COVID-19 zasad rozliczania 
ulgi na złe długi w przypadu podatników, 
którzy ponieśli negatywne konsekwencje 
z uwagi na COVID-19 oraz spełniają 
dodatkowe warunki.

art. 6 Tarczy 1.0 
– dodanie art. 38i 
ustawy o CIT oraz  
art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52q 
ustawy o PIT

Pod pewnymi warunkami 
(negatywne konsekwencje 
COVID-19 / spadek 
przychodów), możliwe jest 
wyłączenie konieczności 
zwiększenia podstawy 
opodatkowania  
w zaliczkach o wartość 
niezapłaconych,  
a zaliczonych do kosztów 
podatkowych należności 
(ulga na złe długi). 

art. 32 pkt 5  
Tarczy 4.0 – dodanie 
art.  38o–38u ustawy  
o CIT oraz art. 30  
pkt 4 Tarczy 4.0 – 
dodanie art. 52w–52zb  
ustawy o PIT

Prawo do zmniejszenia 
dochodu stanowiącego 
podstawę obliczenia 
zaliczki, na CIT / PIT, 
przysługuje w 2020 r. 
począwszy od okresu 
rozliczeniowego,  
w którym upłynęło 30 dni 
od dnia upływu terminu 
zapłaty określonego na 
fakturze (rachunku) lub 
w umowie, do okresu 
rozliczeniowego,  
w którym wierzytelność 
została uregulowana 
lub zbyta. 

Dodano również 
możliwość skorzystania 
z ulgi w przypadku 
podatników rozliczających 
się poprzez zaliczki 
uproszczone. 
Przepisy stosuje się do 
okresów rozliczeniowych, 
w których podatnik 
poniósł negatywne 
konsekwencje 
ekonomiczne z powodu 
COVID-19, o którym 
mowa w ustawie  
o COVID-19 podatkowych 
należności  
(ulga na złe długi). 

Epidemiczne certyfikaty 
rezydencji – nowe 
propozycje do Tarczy 4.0

https://crido.pl/blog-taxes/epidemiczne-certyfikaty-rezydencji-nowe-propozycje-do-tarczy-4-0/
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STRATY PODATKOWE
art. 6 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 38f ustawy 
o CIT oraz art. 4 Tarczy 
1.0. – dodanie art. 52k 
ustawy o PIT

Możliwość rozliczenia 
jednorazowo do 5 mln zł.  
straty wynikającej  
z COVID-19 poniesionej 
w 2020 r. poprzez korektę 
zeznania za 2019 r., przy 
spełnieniu określonych 
warunków (m.in. spadek 
przychodów, związek  
straty z COVID-19). 

KARY UMOWNE
art. 32 pkt 5 Tarczy 
4.0 – dodanie art. 38t 
ustawy o CIT oraz 
art. 30 pkt 4 Tarczy 
4.0 – dodanie art. 52zb 
ustawy o PIT

Zapłacone kary umowne 
mogą być KUP w CIT, 
jeżeli wada dostarczonych 
towarów, wykonanych 
robót i usług oraz zwłoka 
w dostarczeniu towaru 
wolnego od wad lub zwłoka  
w usunięciu wad towarów 
albo wykonanych robót  
i usług, powstała w związku 
ze stanem zagrożenia 
epidemicznego lub stanem 
epidemii, ogłoszonego  
z powodu COVID-19 .

ZWOLNIENIE Z PIT 
DLA ŚWIADCZENIA 

POSTOJOWEGO

art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52m 
ustawy o PIT

Zwolnienie z PIT 
świadczenia postojowego 
otrzymanego w 2020 r.

ODLICZENIE DAROWIZN 
PRZEKAZYWANYCH NA 

CELE  ZWIĄZANE  
Z COVID-19

art. 32 Tarczy 4.0 – 
dodanie art. 38g oraz 
38p ustawy o CIT,  
a także art. 30 Tarczy 
4.0 – dodanie art. 52n 
oraz 52x ustawy o PIT

Możliwość odliczenia 
przez podatników PIT i CIT 
od podstawy obliczenia 
podatku darowizn, 
przekazanych na rzecz 
domów dla matek  
z małoletnimi dziećmi  
i kobiet w ciąży, noclegowni, 
schronisk dla osób 
bezdomnych w tym  
z usługami opiekuńczymi, 
ośrodków wsparcia, 
rodzinnych domów 
pomocy, domów pomocy 
społecznej, o których mowa 
w przepisach o pomocy 
społecznej. 

Dodatkowo, podatnicy 
będą mogli także odliczyć 
darowizny rzeczowe 
w formie komputerów 
przenośnych będących 
laptopami lub tabletami, 
przekazanych od  
1.012020 r. do  
30.09.2020 r. określonym 
wskazanym w ustawie 
podmiotom. Przekazany 
sprzęt musi być kompletny, 
zdatny do użytku  
i wyprodukowany nie 
wcześniej, niż 3 lata przed 
przekazaniem.

zmiana art. 52n oraz 52x ustawy 
o PIT, a także art. 38g oraz 38p 
ustawy o CIT

Możliwość odliczenia od dochodu 
CIT i PIT darowizn przekazywanych na 
przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz 
wybranych instytucji / OPP, przekazanych 
od dnia 1.01.2020 r. do końca miesiąca, 
w którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19,  
w wysokości  kwoty darowizny / 150% 
lub 200% kwoty darowizny, w zależności 
od terminu jej przekazania.

Przedłużenie okresu za jaki możliwe 
będzie odliczenie dokonanych darowizn 
rzeczowych w formie komputerów 
przenośnych będących laptopami 
lub tabletami jeśli zostały przekazane 
od 1.01.2020 r., do końca miesiąca, 
w którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19.

art. 4 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 52n 
ustawy o PIT, oraz  
art. 6 Tarczy 1.0 – 
dodanie art. 38g do 
ustawy o CIT

Możliwość odliczenia 
od dochodu CIT i PIT 
darowizn przekazywanych 
na przeciwdziałanie 
COVID-19 na rzecz 
wybranych instytucji / OPP, 
przekazanych  
między 1.01.2020 r.  
a 30.09.2020 r.,  
w wysokości kwoty 
darowizny / 150% lub 
200% kwoty darowizny,  
w zależności od terminu  
jej przekazania.

V
A

T

ODROCZENIE 
WDROŻENIA JPK_V7

art. 58 Tarczy 1.0

JPK_V7: odroczenie do 
30.06.2020 r.

art. 72 Tarczy 4.0

ZMIANY W STOSUNKU 
DO TARCZY 1.0

JPK_V7: odroczenie do 
1.10.2020 r.

JPK_V7 – FAKULTATYWNY 
CHARAKTER SANKCJI ZA 

BŁĘDY W EWIDENCJI

art. 58 pkt 1 lit. c 
Tarczy 1.0

Zmieniono charakter 
kar za błędy w ewidencji 
JPK_V7 z instrumentu 
obligatoryjnego 
na fakultatywny, 
oparty na uznaniu 
administracyjnym 
warunkowanym 
okolicznościami 
konkretnej sprawy.

MATRYCA STAWEK VAT art. 63 Tarczy 1.0

Matryca stawek VAT: 
odroczenie wejścia w życie 
matrycy stawek VAT do 
1.07.2020 r.

PARAGON W POSTACI 
ELEKTRONICZNEJ ZA 

ZGODĄ NABYWCY

art. 32 pkt 1 lit. a 
Tarczy 1.0

Zmiana umożliwiająca 
wydawanie klientowi, za 
jego zgodą i w sposób  
z nim uzgodniony, 
paragonu fiskalnego  
w postaci elektronicznej. 

Już niemal pewne – 
nowy JPK_V7 zostanie 
odroczony!

Nowa matryca stawek 
VAT i podatek od 
sprzedaży detalicznej 
odroczone.

https://crido.pl/blog-taxes/juz-niemal-pewne-nowy-jpk_v7-zostanie-odroczony/
https://crido.pl/blog-taxes/nowa-matryca-stawek-vat-i-podatek-od-sprzedazy-detalicznej-odroczone/
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KASY ON-LINE Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 10.06.2020 r.  
w sprawie przedłużenia 
terminów prowadzenia 
ewidencji sprzedaży 
przy zastosowaniu kas 
rejestrujących.  
Przedłużenie terminu do 
wdrożenia kas on-line  
w wybranych branżach: do 
1.01.2021 r. m.in. w branży  
gastronomicznej, do 1.07.2021 r. 
– m.in. w branży fryzjerskiej,  
budowalnej czy kosmetycznej.

BIAŁA LISTA 
PODATNIKÓW VAT

art. 15zzn Tarczy 1.0

Wydłużenie – w okresie 
epidemii – z 3 do 14 dni 
od dnia zlecenia przelewu, 
terminu do zawiadomienia 
o zapłacie na rachunek 
spoza tzw. białej listy.

Ustawa z 20.06.2020 r.  
o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych. 
Wprowadzenie zmian w zakresie 
raportowania dot. białej listy  
(m.in. trwałe wydłużenie terminu 
do złożenia ZAW-NR z 3 do 
7 dni).

MOŻLIWOŚĆ 
STOSOWANIA 

PREFERENCYJNEJ 
STAWKI VAT

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 20.04.2020 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie towarów i usług, 
dla których obniża się stawkę 
podatku od towarów i usług. 
Możliwość stosowania 
stawki 0% VAT do 30.06 dla 
darowizny m.in. laptopoów 
i tabletów dla placówek 
oświatowych, organizacji 
humanitarnych itp.

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 25.03.2020 r.  
w sprawie towarów i usług, 
dla których obniża się stawkę 
podatku od towarów i usług. 
Do 31.08.2020 r. stawka 0% 
VAT może mieć zastosowanie 
dla transakcji m.in. dostawy 
towarów, której przedmiotem 
są wybrane produkty lecznicze, 
środki ochrony indywidualnej 
(maseczki) itp.

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 24.04.2020 r. 
zmieniające rozporządzenie 
w sprawie towarów i usług, 
dla których obniża się stawkę 
podatku od towarów i usług.
Stawka 8% VAT może 
mieć zastosowanie 
dla transakcji dostawy 
środków odkażających 
o właściwościach 
bakteriobójczych, 
grzybobójczych  
i wirusobójczych, mających 
zastosowanie wyłącznie  
w ochronie zdrowia.

art. 47 Tarczy 1.0

Przesunięcie stosowania 
przepisów o podatku od 
sprzedaży detalicznej  
z 1.07.2020 r. na 
1.01.2021 r.

ODROCZENIE 
OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA 

INFORMACJI O CENACH 
TRANSFEROWYCH

art. 31z Tarczy 1.0 
zmieniony art. 73 pkt 63 
Tarczy 2.0

Odroczenie do  
30.09.2020 r. obowiązku 
złożenia TP-R  w przypadku 
podmiotów, których 
rok podatkowy lub rok 
obrotowy rozpoczął się po 
31.12.2018 r. i zakończył 
przed 31.12.2019 r.

art. 31z Tarczy 1.0  
zmieniony art. 77 pkt 62 
Tarczy 4.0

ZMIANY W STOSUNKU DO 
TARCZY 1.0

Termin na złożenie 
informacji o cenach 
transferowych oraz 
oświadczenia  
o sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen 
transferowych przedłuża się:

do 31.12.2020 r. –  
w przypadku, gdy termin 
ten upływa w okresie 
od 31.03.2020 r. do 
30.09.2020 r.,

o 3 miesiące –  
w przypadku, gdy termin 
ten upływa w okresie  
od 1.10.2020 r. do 
31.01.2021 r.

Nowa matryca stawek 
VAT i podatek od 
sprzedaży detalicznej 
odroczone

Nowa matryca stawek 
VAT i podatek od 
sprzedaży detalicznej 
odroczone.

Ceny transferowe  
w Tarczy 1.0 i 2.0 

https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000105901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000106501.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000715/O/D20200715.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000052701.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000736/O/D20200736.pdf
https://crido.pl/blog-taxes/zmiany-dotyczace-kas-fiskalnych-nowe-podmioty-i-nowe-terminy/
https://crido.pl/blog-taxes/nowa-matryca-stawek-vat-i-podatek-od-sprzedazy-detalicznej-odroczone/
https://crido.pl/blog-taxes/ceny-transferowe-w-tarczy-1-0-i-2-0/


SZCZEGÓŁOWA 
REGULACJA

TYP  
ZAGADNIENIA

T
P

ODROCZENIE 
SKŁADANIA LOCAL FILE 

I MASTER FILE

art. 31z Tarczy 1.0  
zmieniony art. 77  
pkt 62 Tarczy 4.0

ZMIANY W STOSUNKU 
DO TARCZY 1.0

Przedłużenie terminu 
na przygotowanie 
/ dołączenie do 
dokumentacji lokalnej tzw. 
dokumentacji grupowej 
(master file), w terminie 
do końca trzeciego 
miesiąca licząc od dnia 
następującego po dniu,  
w którym upłynął termin 
do złożenia oświadczenia 
w przypadku, gdy  
podatnik skorzystał  
z przedłużenia terminu 
do złożenia oświadczenia 
o sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji.

art. 31z Tarczy 1.0

ZMIANY W STOSUNKU 
DO TARCZY 1.0

Odroczenie do  
30.09.2020 r.  obowiązku 
złożenia local file, zaś do 
31.12.2020 r. master file – 
w przypadku podmiotów, 
których rok podatkowy lub 
rok obrotowy rozpoczął się 
po 31.12.2018 r. i zakończył 
przed 31.12.2019 r.

UPROSZCZENIA 
W ZAKRESIE 

OŚWIADCZENIA TP

dodanie do „Tarczy 1.0” art. 31z  
z indeksem 3

ZMIANY W STOSUNKU DO TARCZY 1.0

Możliwość podpisania oświadczenia  
o sporządzeniu dokumentacji oraz 
rynkowości transakcji w niej ujętych 
również przez osobę uprawnioną do 
reprezentacji (nie jest dopuszczalne 
złożenie oświadczenia przez 
pełnomocnika).

KOREKTA TP W CZASIE 
STANU EPIDEMII

dodanie do „Tarczy 1.0” art. 31z  
z indeksem 1

ZMIANY W STOSUNKU DO TARCZY 1.0

Zwolnienie podatników dokonujących 
korekty TP z obowiązku posiadania 
oświadczenia, jeżeli korekta jest 
dokonywana za rok podatkowy lub  
w momencie, w którym na całym 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obowiązywał stan zagrożenia 
epidemicznego lub stan epidemii, 
ogłoszone w związku  
z COVID-19.

M
D

R

BIEG TERMINÓW  
W ZAKRESIE MDR

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 30.06.2020 r.  
w sprawie przedłużenia 
terminów raportowania 
MDR w zakresie schematów 
transgranicznych.

Ustawa z 25.06.2020 r.  
o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych, ustawy o podatku 
od towarów i usług, ustawy 
o wymianie informacji 
podatkowych z innymi 
państwami oraz niektórych 
innych ustaw.

art. 31y Tarczy 1.0

Zawieszenie biegu 
terminów do raportowania 
MDR biegnących 
w okresie od 31.03 
do dnia odwołania 
stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu 
epidemii, nie dłużej niż do 
30.06.2020 r. (dotyczy 
zarówno schematów 
transgranicznych,  
jak i krajowych).

art. 77 pkt 60  
Tarczy 4.0 – zmiana  
art. 31y Tarczy 1.0

ZMIANY W STOSUNKU 
DO TARCZY 1.0

W przypadku schematu 
krajowego, terminy MDR 
nie rozpoczynają się,  
a rozpoczęte podlegają 
zawieszeniu, w okresie 
od 31.03.2020 r. do 30 
dnia następującego po 
dniu odwołania stanu 
zagrożenia epidemicznego  
i stanu epidemii 
ogłoszonego w związku  
z COVID-19. 

W przypadku schematu 
podatkowego 
transgranicznego  – 
zawieszenie biegu 
terminów trwa nie dłużej 
niż od 31.03.2020 r. do 
30.06.2020 r.

IF
T

 2
-R

 /
 O

R
D

-U

ODROCZENIE 
RAPORTOWANIA IFT-2R 

/ ORD-U

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 31.03.2020 r.  
o odroczeniu obowiązku 
złożenia IFT-2R oraz ORD-U 
do 5 miesięcy po zakończeniu 
roku podatkowego, za który 
jest składane.

Rozporządzenie Ministra 
Finansów z 29.05.2020 r.  
o odroczeniu obowiązku 
złożenia IFT-2R do 7 miesięcy 
po zakończeniu roku 
podatkowego, za który jest 
składane.
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MOŻLIWOŚĆ 
WPROWADZENIA 
ZWOLNIEŃ Z PON 

PRZEZ GMINY

art. 15p Tarczy 1.0

Dla podatników, których 
płynność finansowa uległa 
pogorszeniu, z uwagi na 
COVID-19, możliwość 
wprowadzenia przez Radę 
gminy za część 2020 
r. zwolnień w PON od 
gruntów, budynków  
i budowli związanych  
z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.
Rada gminy może 
przedłużyć w drodze 
uchwały terminy 
płatności rat podatku od 
nieruchomości, płatnych  
w kwietniu, maju i czerwcu 
2020 r., nie dłużej niż do 
30.09.2020 r.

art. 15p Tarczy 1.0 
zmieniony art. 73 pkt 25 
Tarczy 2.0

Możliwość wprowadzenia 
przez gminy zwolnień lub 
przedłużenia terminów 
płatności rat podatku, 
również w stosunku do 
organizacji pozarządowych, 
których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji 
ekonomicznych z powodu 
COVID-19.

TP: Będą wakacje? 
Terminy na dokumentację 
TP i TPR przesunięte?

Ceny transferowe  
w Tarczy antykryzysowej 

Kolejne odroczenia 
terminów raportowania – 
sprawozdania finansowe, 
IFT-2R, ORD-U.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000116201.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000110601.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000056301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000096201.pdf
https://crido.pl/blog-taxes/tp-beda-wakacje-terminy-na-dokumentacje-tp-i-tpr-przesuniete/
https://crido.pl/blog-taxes/ceny-transferowe-w-tarczy-antykryzysowej/
https://crido.pl/blog-taxes/kolejne-odroczenia-terminow-raportowania-sprawozdania-finansowe-ift-2r-ord-u/


SZCZEGÓŁOWA 
REGULACJA

TYP  
ZAGADNIENIA

WYDŁUŻENIE 
TERMINÓW 

OCZEKIWANIA NA 
INTERPRETACJĘ 
INDYWIDUALNĄ

art. 31g Tarczy 1.0

Przedłużenie o 3 miesiące 
terminu do wydania 
interpretacji indywidualnej 
złożonej, a nierozpatrzonej 
przed dniem wejścia  
w życie ustawy, a także 
złożonej po wejściu  
w życie przepisów ustawy 
(nie dotyczy interpretacji 
ogólnych). 
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art. 15zzs Tarczy 1.0

Zawieszenie z mocy 
prawa biegu terminów 
w postępowaniach 
sądowych, egzekucyjnych, 
administracyjnych, 
karnych, karnych 
skarbowych, w sprawach 
postępowań i kontroli 
prowadzonych na gruncie 
Ordynacji podatkowej, 
kontroli celnoskarbowych.

art. 46 pkt 20 Tarczy 3.0

Uchylono przepisy, 
które zawieszały bieg 
terminów m.in. sądowych, 
administracyjnych, 
w zakresie kontroli 
podatkowych czy 
karnoskarbowych. 
Zawieszone terminy 
rozpoczną bieg dalej lub 
rozpoczną bieg w ciągu  
7 dni od dnia wejścia w życie 
zmienionych przepisów. 
Poza kilkoma wyjątkami, 
ustawa weszła w życie  
z dniem następującym po 
dniu ogłoszenia.

Niniejsza broszura stanowi podsumowanie wybranych kwestii podatkowych uregulowanych w wybranych aktach prawnych i nie ma na celu ich kompleksowego omówienia. Analiza kryteriów kwalifikujących do skorzystania 
z poszczególnych preferencji powinna każdorazowo być dokonywana indywidualnie.
Informacja zawarta w niniejszej broszurze jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady 
prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Crido Taxand R. Namysłowski i Wspólnicy spółka komandytowa niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań 
lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w niniejszej broszurze.

Tarcza 3.0 – przywrócenie 
biegu terminów  
w postępowaniach 
organów podatkowych  
i sądów administracyjnych. 

Tarcza 3.0 – rozprawy na 
odległość i posiedzenia 
niejawne w sądach 
administracyjnych

Tarcza antykryzysowa 3.0 
– odwieszenie terminów 
procesowych  
i sądowych

https://crido.pl/blog-taxes/tarcza-3-0-przywrocenie-biegu-terminow-w-postepowaniach-organow-podatkowych-i-sadow-administracyjnych/
https://crido.pl/blog-taxes/tarcza-3-0-rozprawy-na-odleglosc-i-posiedzenia-niejawne-w-sadach-administracyjnych/
https://crido.pl/blog-law/tarcza-antykryzysowa-3-0-odwieszenie-terminow-procesowych-i-sadowych/

