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Firmy otrzymają więcej czasu na 
wymianę kas fiskalnych. 

Ministerstwo Finansów przedstawiło 
plan odroczenia momentu 
wprowadzenia obowiązku 
stosowania kas fiskalnych online, tj. 
przedłużenia terminu prowadzenia 
ewidencji sprzedaży przy 
zastosowaniu dotychczasowych kas 
rejestrujących z elektronicznym lub 
papierowym zapisem kopii.  Zgodnie 
z komunikatem ministerstwa, decyzja 
ta pozwoli na odciążenie podatników 
i ułatwienie prowadzenia działalności 
gospodarczej, zwłaszcza w branżach 
dotkniętych pandemią COVID-19.  

Przewidziany ustawą o podatku od 
towarów i usług (VAT) harmonogram 
wymiany kas na kasy online określa 
dwa terminy na wymianę – 30 
czerwca 2020 r. i 31 grudnia 2020 r., 
przypisane określonym grupom 
podatników.  

Pierwszy termin dotyczy podatników 
świadczących usługi związane z 
wyżywieniem wyłącznie 
świadczonych przez stacjonarne 
placówki gastronomiczne, w tym 
również sezonowo, oraz usług w 
zakresie krótkotrwałego 
zakwaterowania a także podatników 
dokonujących sprzedaży węgla, 
brykietu i podobnych paliw stałych 
wytwarzanych z węgla, węgla 
brunatnego, koksu i półkoksu 
przeznaczonych do celów 
opałowych.  

Natomiast drugi dotyczy podatników 
świadczących usługi: fryzjerskie, 
kosmetyczne i kosmetologiczne, 
budowlane, w zakresie opieki 
medycznej świadczonej przez lekarzy 
i lekarzy dentystów, prawnicze, 
związane z działalnością obiektów 
służących poprawie kondycji fizycznej 
– wyłącznie w zakresie wstępu. 

 

Według projektu rozporządzenia z dnia 
11 maja 2020r., wskazane powyżej 
terminy mają zostać przesunięte zostaną 
odpowiednio do dnia 31 grudnia 2020 r. 
i 30 czerwca 2021 r. - czyli o pół roku. 

Przedłużenie terminu na wpłacenie 
zaliczek na PIT. 

W dniu 2 czerwca 2020 r. w Dzienniku 
Ustaw opublikowane zostało 
rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 
czerwca 2020r., które przedłuża termin 
wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od 
osób fizycznych.  

W przypadku zaliczek na podatek 
pobranych przez płatników w marcu 2020 
r., termin na ich wpłatę został przedłużony 
do 20 sierpnia 2020 r. Natomiast w 
przypadku zaliczek na podatek pobranych 
w kwietniu 2020 r., termin ich wpłaty 
przedłużono do 20 października 2020 r. 

Rozporządzenie przedłuża ponadto (co 
jest nowym rozwiązaniem) termin wpłaty 
zaliczek pobieranych w maju 2020 r. 
Termin ich wpłaty został przedłużony do 
20 grudnia 2020 r.       

Należy pamiętać, iż powyższe przedłużenia 
dotyczą zaliczek od wypłat lub świadczeń 
ze stosunku służbowego, stosunku 
pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego 
stosunku pracy oraz od zasiłków 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
wypłacanych przez płatników, a także 
zaliczek od wypłat lub świadczeń z 
działalności wykonywanej osobiście - na 
podstawie umowy zlecenia lub umowy o 
dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw 
pokrewnych.  

 
Przedłużenie terminów dotyczy jednak 
wyłącznie tych płatników, którzy ponieśli 
negatywne konsekwencje z powodu 
COVID-19.   

Zmiana terminu dla informacji IFT-2/ 
IFT-2R 

Aktualnie procedowany projekt ustawy 
tzw. „Tarczy antykryzysowej 4.0” zakłada, 
iż przedsiębiorcy będą zobowiązani do 
wdrożenia nowego pliku JPK (JPK_VDEK) 
począwszy od października 2020r., a nie 
jak pierwotnie zakładano – od lipca 2020r.   

Termin na wdrożenie nowego JPK_VAT 
został już raz przesunięty, z 1 kwietnia na 
1 lipca br., co dotyczyło dużych firm. W 
chwili obecnej intencją ustawodawcy jest, 
aby wszyscy przedsiębiorcy (a więc również 
mali i średni) złożyli nowe pliki JPK_VAT po 
raz pierwszy dopiero za październik 2020 
r.,  a więc w terminie do 25 listopada 2020 
r. 

Przesunięte terminy dokumentacji cen 
transferowych 

Projekt „Tarczy antykryzysowej 4.0.” 
zakłada przesunięcie terminów 
dotyczących obowiązków 
dokumentacyjnych i sprawozdawczych w 
zakresie cen transferowych dla wszystkich 
podatników.  

Zgodnie z treścią projektu, termin na 
złożenie informacji o cenach 
transferowych na formularzu TPR-C i TRP-
P oraz oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen transferowych 
przedłuża się: 

• do dnia 31 grudnia 2020 r. – w 
przypadku, gdy termin ten upływa w 
okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r. 

• 3 miesiące – w przypadku, gdy termin 
ten upływa w okresie od 1 października 
2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

W praktyce oznacza to że dla podatników, 
których rok podatkowy skończył się 31 
grudnia 2019 r., termin na złożenie 
oświadczenia o cenach transferowych i 
formularza TPR-C nie upłynie z końcem 
września, lecz 3 miesiące później – w dniu 
31 grudnia 2020. 

Projekt przewiduje również, że w 
przypadku gdy podatnik skorzystał z 
przedłużenia terminu do złożenia 
oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 
dokumentacji cen transferowych, termin 
na dołączenie do tej dokumentacji lokalnej 
tzw. dokumentacji grupowej (master file) 
ulega przedłużeniu do końca trzeciego 
miesiąca licząc od dnia następującego po 
dniu, w którym upłynął termin do złożenia 
oświadczenia. 

 

. 

Wybrani płatnicy ponownie otrzymali  więcej czasu na 
przygotowanie się do niektórych nowych regulacji i 
wywiązania się z niektórych obowiązków podatkowych. 
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Niniejszy alert nie stanowi porady 
podatkowej, a jedynie wskazanie 
informacji na temat wybranych 
nadchodzących zmian podatkowych. 
 
Dział prawno-podatkowy UHY ECA jest w 
stanie wesprzeć Państwa poprzez 
szczegółowe omówienie wspomnianych 
zmian i określenia ich wpływu na Państwa 
działalność. 
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