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Objaśnienia precyzują wiele kwestii wprowadzonych przez tzw. Tarcze Antykryzysowe, m.in.: preferencje

w podatkach dochodowych i VAT, zasady rozliczania darowizn, kwestie związane ze stosowaniem ulgi na złe

długi, zaniechanie poboru odsetek od zaległości w niektórych podatkach oraz w daninie solidarnościowej,

a także zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych.

22 lipca Minister Finansów wydał obszerne objaśnienia podatkowe

dotyczące nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Co ważne - zastosowanie się przez podatnika do objaśnień podatkowych powoduje

objęcie go ochroną prawno-podatkową.

Najważniejsze kwestie wskazane w objaśnianiach to:

► wyjaśnienie pojęcia negatywnych skutków COVID-19 – choć objaśnienia nie zawierają definicji

to Minister wskazuje liczne przykłady, które należy uznać na negatywne skutki COVID-19,

► preferencje w podatkach dochodowych – m.in. odliczenia od dochodu darowizn

przekazanych, nowe zwolnienia w PIT, rozliczanie ulgi IP BOX oraz B+R w ciągu roku,

► preferencje w VAT – m.in. przesunięcie obowiązku składania pliku JPK VAT, przesunięcie

stosowania nowej matrycy VAT, stawka 0% dla darowizn sprzętu komputerowego dla

placówek oświatowych,

► zaniechanie poboru odsetek od zaległości podatkowych w PIT oraz od niewpłaconej

w terminie daniny solidarnościowej,

► brak rozpoczęcia lub zawieszenie biegu terminów na zgłoszenie schematów podatkowych,

► preferencje w podatku od nieruchomości: m.in. definicja pogarszającej się płynności

finansowej, kwestie zwolnień obowiązkowych i fakultatywnych, przedłużenie terminu

płatności rat podatku,
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► zwolnienie z podatku od spadków i darowizn, darowizn otrzymanych na walkę z COVID-19

oraz wsparcie oświaty.
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