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TARCZA 2.0. - PODATKI 

 

Ułatwienia w zachowaniu statusu podatkowej grupy kapitałowej 

Jednym z wymogów, który musi spełnić podatkowa grupa kapitałowa (PGK) jest brak zaległości podatkowych. Ponadto, PGK musi osiągnąć za każdy rok podatkowy udział 

dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1, w przychodach - w wysokości co najmniej 2%. 

Niespełnienie przez PGK tych warunków skutkuje utratą statusu podatkowej grupy kapitałowej.  

Tarcza 2.0. wprowadza art. 38n w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten przewiduje, że podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie 

w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status 

podatkowej grupy kapitałowej.  

Anna Gonkowska 

konsultant 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

570 998 778 

a.gonkowska@ostrowski-legal.net     

Bartosz Wojtaczka 

radca prawny 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy  

 

608 285 303 

b.wojtaczka@ostrowski-legal.net   

Porozmawiaj z autorami  

https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
mailto:a.gonkowska@ostrowski-legal.net
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
mailto:b.wojtaczka@ostrowski-legal.net
https://ostrowski.legal/osoby/wojtaczka/
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/osoby/gonkowska/
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
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Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych transakcji sprzedaży i zamiany walut wirtualnych 

Transakcje polegające na sprzedaży i zamianie waluty wirtualnej co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. 

Do dnia 30 czerwca 2020 r. obowiązuje jednak zaniechanie poboru w ww. zakresie na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zaniechania 

poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz. U. poz. 1346). 

Specyfika transakcji, których przedmiotem są waluty wirtualne zwykle powoduje, że nie jest możliwe ustalenie nabywcy waluty (sprzedaż następuje za pośrednictwem giełdy 

internetowej zapewniającej anonimowość). Z powodu dokonywanie transakcji on-line również ustalenie miejsca, w którym dochodzi do transakcji nie jest jednoznaczne. Zgodnie 

z ustawą o PCC opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne, których przedmiotem są prawa majątkowe wykonane na terenie Polski. Wobec trudności z ustaleniem 

miejsca dokonania transakcji słusznym wydaje się być wprowadzenie zwolnienia dla sprzedaży i zamiany waluty wirtualnej. 

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz wydłużenie terminu płatności dla organizacji pożytku publicznego 

Tarcza antykryzysowa wprowadziła możliwość przyznania przez radę gminy w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków 

i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ta sama ustawa dała radzie gminy możliwość przedłużenia, w drodze uchwały, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności 

rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. 

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza możliwość wprowadzenia zwolnień 

od podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie a także dla podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Zwolnienie może zatem dotyczyć podatników prowadzących działalność pożytku publicznego takich jak: 

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa 

do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego; 

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

3) spółdzielnie socjalne; 

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz 

nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. 
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Co ważne, zgodnie z projektowanym przepisem zwolnienie, które może ustanowić rada gminy obejmować może nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 

tj. nieruchomości, które faktycznie wykorzystywane są w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

Projektowana zmiana pozwala radzie gminy wydłużyć również termin płatności dla wskazanych podmiotów na takich samych zasadach jakie zostały uregulowane w tzw. tarczy 

antykryzysowej. 

 

Odroczenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych 

Tzw. tarcza antykryzysowa do dnia 30 września 2020 r. odroczyła termin do złożenia informacji o cenach transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

Tarcza antykryzysowa 2.0. wydłuża do 30 września termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Natomiast do 31 grudnia wydłuża 

termin na dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych.  

Co ważne wydłużenie terminów dotyczy tylko podatników, których rok podatkowy lub obrotowy był krótszy niż 12 miesięcy i zakończył się przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

Oznacza to, że podatnicy, których rok podatkowy lub obrotowy był równy z rokiem kalendarzowym 2019 są zobowiązani do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej 

dokumentacji cen transferowych jak też o dołączeniu dokumentacji grupowej na zasadach obecnie obowiązujących (odpowiednio do końca dziewiątego i dwunastego miesiąca 

po zakończeniu roku podatkowego lub obrotowego). 

 

Nowe formy pomocy publicznej - coraz bliżej wsparcia 

W ramach Tarczy antykryzysowej 2.0.1 rząd zdecydował się na wprowadzenie możliwości udzielania w ramach Ordynacji podatkowej2 pomocy publicznej w oparciu o komunikat 

Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Sposób w jaki zostało wprowadzone 

to rozwiązanie jest niestety mylący i może wywołać wrażenie,  że podstawą udzielania pomocy publicznej przewidzianej w ramach Ordynacji Podatkowej3 może być ww. 

komunikat Komisji Europejskiej.  

 

1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695).  
2 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2019 poz. 900). 
3 Mam tu na myśli zwłaszcza pomoc publiczną przewidzianą w rozdziale 7A Ordynacji – Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.  
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Nic bardziej mylnego… Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 nie stanowią bowiem podstawy 

prawnej dla udzielania przez Państwa Członkowskie pomocy publicznej.  

Taką podstawę prawną stanowi dopiero decyzja Komisji Europejskiej, wydana w oparciu o tenże dokument, która zatwierdza określony program pomocowy4.  

W odniesieniu do wsparcia przewidzianego w ramach Tarczy antykryzysowej taka decyzja została wydana przez Komisję Europejską w dniu 23.04.2020 r. (LINK) – Komisja 

zatwierdziła program pomocowy o numerze referencyjnym SA.56922 – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – dopłaty do wynagrodzeń, ulgi podatkowe i w zakresie składek 

na ubezpieczenie społeczne oraz inne środki.  Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze treści owej decyzji  - nie sposób zatem rozstrzygnąć, czy również mechanizmy 

z Ordynacji podatkowej zostały uwzględnione w decyzji5. Tytuł programu pomocowego sugeruje, że w jego ramach znajdują się również rozwiązania pomocowe z zakresu ulg 

podatkowych – być może zatem już w decyzji dotyczącej tego zgłoszenia Komisja Europejska zaakceptuje możliwość udzielania pomocy w oparciu o przepisy Ordynacji 

Podatkowej. Jeżeli tak to wówczas nic nie stoi już na przeszkodzie by wsparcie w końcu trafiło do przedsiębiorców.   

 

 

 

4 Za program pomocowy w praktyce może być uznany zarówno cały akt prawny (ustawa, rozporządzenie, uchwała organy stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego), jak i jego poszczególne przepisy).  
5 Wątpliwości co do tej kwestii wynikają z faktu, że zmiany w Tarczy antykryzysowej zostały dokonane już w momencie gdy postępowanie przed Komisją Europejską toczyło się.  

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

Porozmawiaj z autorami  

https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_726
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
https://ostrowski.legal/opieka-prawna-online/#formularz-hook
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

Spółka komandytowa 
ul. Lubicka 53  

87-100 Toruń 
 

sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000420141, NIP: 9562300054 

 

tel. (+48 56) 651 07 93, 94     (+48) 724 679 513 

fax (+48 56) 621 13 81  

 

torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal 

 

mailto:torun@ostrowski-legal.net
http://www.ostrowski.legal/
https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ

