
SZYBKA ŚCIĄGAWKA 
CO SIĘ ZMIENI W PODATKACH GDY ODWOŁANY 

ZOSTANIE STAN EPIDEMII / ZAGROŻENIA  
EPIDEMICZNEGO



„Tarcze Antykryzysowe”
– praktyczne mapowanie wybranych regulacji antykryzysowych w zakresie podatków

Tarcza 1.0 Tarcza 2.0 Tarcza 3.0 Tarcza 4.0

Ustawa z 28 listopada 2020 r. 
zmieniająca ustawę o CIT  
i PIT (weszała w życie od  

1 stycznia 2021 r.)

SZCZEGÓŁOWA 
REGULACJA

Ustawa z dnia 31 marca 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 kwietnia 2020 r.   
o szczególnych instrumentach 
wsparcia w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2. 

Ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie działań 
osłonowych w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2.

Ustawa z 19 czerwca 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 listopada 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

PODATEK MINIMALNY

LIMITY ZWOLNIEŃ 
W PIT W ZAKRESIE 

ŚWIADCZEŃ 
POMOCOWYCH

art. 4 Tarczy 1. 0 - dodanie  
art. 52p PIT oraz art. 6 Tarczy  
- dodanie art. 38h CIT

Przedłużenie do 20 lipca 2020 r.  
terminu zapłaty podatku 
minimalnego za marzec - maj 
2020 r. pod warunkami 
poniesienia negatywnych 
konsekwencji z powodu COVID 
oraz kwalifikowanego spadku 
przychodów.

art. 4 Tarczy 1.0, dodanie 
art. 52 l ustawy o PIT

Podwyższenie limitów dla niektórych 
zwolnień z PIT dla świadczeń 
wypłacanych na rzecz pracowników 
w 2020 r.

zapomogi, inne niż wymienione 
w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacane 
z funduszy zakładowej lub 
międzyzakładowej organizacji 
związkowej pracownikom 
należącym do tej organizacji  - do 
3 000 zł,

zapomogi otrzymane  
w przypadku indywidualnych 
zdarzeń losowych, klęsk 
żywiołowych, długotrwałej 
choroby lub śmierci finansowane 
ze źródeł obrotowych  
do 10 000 zł,

wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku  
z finansowaniem działalności 
socjalnej, o której mowa  
w przepisach o ZFŚS, rzeczowych 
świadczeń oraz otrzymanych 
przez niego w tym zakresie 
świadczeń pieniężnych, 
sfinansowanych w całości ze 
środków ZFŚS lub funduszy 
związków zawodowych - do 
2 000 zł,

dopłaty do wypoczynku 
zorganizowanego przez podmioty 
prowadzące działalność w tym 
zakresie, w formie wczasów, 
kolonii, obozów i zimowisk, 
w tym również połączonego 
z nauką, pobytu na leczeniu 
sanatoryjnym, w placówkach 
leczniczo-sanatoryjnych, 
rehabilitacyjno-szkoleniowych 
i leczniczo-opiekuńczych, oraz 
przejazdów związanych z tym 
wypoczynkiem i pobytem na 
leczeniu - dzieci i młodzieży do 
lat 18 finansowane ze źródeł 
innych niż ZFŚS - do  3 000 zł.

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, 
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 dnia 1 stycznia 2021 r. do końca 
miesiąca, w którym stan epidemii został odwołany  
– w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. 
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

zmiany w zakresie art. 52l oraz 52t ustawy o PIT

ZMIANY W STOSUNKU DO TARCZY 1.0

Przedłużenie obowiązywania podwyższonego limitu dla 
zwolnień z PIT wskazanych w Tarczy 1.0 dla świadczeń 
wypłacanych na rzecz pracowników do końca roku 
podatkowego, w którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19.

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 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). 

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

ZMIANY W STOSUNKU DO TARCZY 1.0

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 dniu 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż  
w miesiącu, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony  
z powodu COVID-19.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/T/D20200568L.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000695/O/D20200695.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000212301.pdf


SZCZEGÓŁOWA 
REGULACJA

ULGA B+R 

ULGA NA ZŁE DŁUGI

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.

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.

zmiana art. 52t ustawy o PIT oraz art. 38l ustawy 
o CIT

ZMIANY W STOSUNKU DO TARCZY 1.0

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. 

zmiana art. 52q oraz art. 52w ustawy o PIT oraz 
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 - nie dłużej 
niż do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan 
epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

ODLICZENIE DAROWIZN 
PRZEKAZYWANYCH NA 

CELE  ZWIĄZANE  
Z COVID-19

JEDNORAZOWA 
AMORTYZACJA ŚT 
SŁUŻĄCYCH DO 

PRODUKCJI TOWARÓW 
ZWIĄZANYCH  

Z PRZECIWDZIAŁANIEM 
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.

art. 4 Tarczy 1.0 - dodanie  
art. 52s ustawy o PIT oraz  
art. 6 Tarczy 1.0 dodanie  
art. 38k ustawy o CIT

Możliwość zaliczenia do kosztów 
podatkowych poprzez jednorazowy 
odpis amortyzacyjny wartości 
środków trwałych, które zostały 
nabyte w celu produkcji towarów 
związanych z przeciwdziałaniem 
COVID-19 (np. maseczek 
ochronnych, respiratorów, 
środków odkażających, rękawiczek, 
okularów).

art. 32 Tarczy 4.0 - dodanie  
art. 38g CIT oraz art. 38 p CIT, 
oraz art. 30 Tarczy 4.0 - dodanie 
art. 52n PIT oraz 52x 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 stycznia 2020 r. 
do 30 września 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 oraz  
art. 38g oraz art. 38p ustawy o CIT

Możliwość odliczenia od dochodu CIT i PIT darowizn 
przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na 
rzecz wybranych instytucji / NGO, przekazanych od 
dnia 1 stycznia 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 stycznia 2020 r. do końca 
miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony  
z powodu COVID-19.

art. 52s ustawy o PIT oraz art. 38k ustawy o CIT

Przedłużenie możliwości dokonywania jednorazowego 
odpisu amortyzacyjnego od ŚT służących do produkcji 
towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii 
ogłoszony z powodu COVID-19.

BIAŁA LISTA 
PODATNIKÓW VAT

art. 15zzn Tarczy 1.0

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

BIEG TERMINÓW  
W ZAKRESIE MDR

WYDŁUŻENIE 
TERMINÓW 

OCZEKIWANIA NA 
INTERPRETACJĘ 
INDYWIDUALNĄ

MOŻLIWOŚĆ 
STOSOWANIA 0% VAT  

W ZAKRESIE 
WYBRANYCH 

NIEODPŁATNYCH 
DOSTAW TOWARÓW / 
SWIADCZENIA USLUG

art. 31y Tarczy 1.0

Zawieszenie biegu terminów do 
raportowania MDR biegnących  
w okresie od 31 marca do dnia 
odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii,  
nie dłużej niż do 30 czerwca  
2020 r. (dotyczy zarówno  
schematów transgranicznych  
jak i krajowych).

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). 

Przewidziana w rozporządzeniu Ministra Finansów możliwość stosowania 0% VAT w zakresie wybranych nieodpłatnych dostaw towarów.

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 dnia 31 marca 2020 r. 
do 30-tego dnia następującego po 
dniu odwołania stanu zagrożenia 
epidemicznego i stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001696/O/D20211696.pdf

