
 

 

 

ZMIANA TERMINÓW WYKONANIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 
PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ  

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ WIRUSA SARS-COV-2 

W dniu 31.03.2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 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 (dalej: 
„u.z.COVID”), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie terminów wykonania niektórych 
obowiązków przez przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią 
wirusa SARS-CoV-2, tj.: 

1. Przedłużenie do dnia 30.09.2020 r. terminu na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji 
Skarbowej przez podmioty powiązane informacji o cenach transferowych za rok 
podatkowy, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31.12.2018 
r., a zakończył przed dniem 31.12.2019 r. [art. 1 pkt 17) u.z.COVID]. 

2. Przesunięcie o 3 miesiące, tj. z dnia 01.04.2020 r. na dzień 01.07.2020 r., terminu na 
złożenie do urzędu skarbowego przez wszystkich podatników, w tym również tzw. dużych 
przedsiębiorców, nowego pliku JPK_VAT z deklaracją (art. 58 u.z.COVID). 

3. Przesunięcie o 6 miesięcy, tj. na październik 2020 r., terminu na zawarcie umów o 
prowadzenie PPK (pracowniczych planów kapitałowych) przez podmioty zatrudniające, 
według stanu na dzień 30.06.2019 r., od 50 do 249 osób. Zgodnie bowiem z nowymi 
przepisami ww. podmioty będą obowiązane do zawarcia ww. umów w terminie do 10 dnia 
miesiąca następującego po upływie 9 miesięcy (poprzednio 3 miesięcy), licząc od dnia 
01.01.2020 r. (art. 54 u.z.COVID). 

4. Wydłużenie do dnia 31.12.2020 r. (z dnia 30.06.2020 r.) terminu na sporządzenie 
dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej (art. 42 u.z.COVID). 

5. Przesunięcie o 3 miesiące, tj. z dnia 13.04.2020 r. na dzień 13.07.2020 r., terminu na 
zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru 
Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten dotyczy wyłącznie spółek wpisanych do 
Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13.10.2019 r. (art. 52 u.z.COVID).  

Tak jak już sygnalizowaliśmy w naszym alercie nr 30/2019, każda firma wpisana w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, czyli np. wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest 
zobowiązana złożyć zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 
beneficjentach rzeczywistych. Ponieważ proces zbierania i analizy danych potrzebnych do 
przygotowania zgłoszenia jest bardzo czasochłonny . Również w praktyce pojawiają się istotne 
wątpliwości interpretacyjne dotyczące przepisów, które wprowadziły ww. obowiązek. Dlatego też 
rekomendujemy, aby nie odkładać przygotowanie zgłoszenia do lipca 2020 r. Tym bardziej, że 
podmioty, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia ww. informacji, będą podlegać karze 
pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł. 

6. Możliwość odroczenia, na wniosek podmiotu eksploatującego, terminu wykonania badań 
technicznych i zezwolenia na eksploatację urządzenia technicznego na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy, pod warunkiem że podmiot eksploatujący złoży oświadczenie, iż od dnia 
przeprowadzenia ostatniego badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian 
dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz że jego dalsza eksploatacja, w ocenie 
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podmiotu eksploatującego, nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i 
środowiska (art. 28 u.z.COVID). 

7. Możliwość odroczenia, na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o dokonanie 
legalizacji ponownej, terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na dalsze 
użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy, pod warunkiem że wnioskodawca złoży oświadczenie, iż od dnia dokonania ostatniej 
legalizacji nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji, wykonania i warunków właściwego 
stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on wymagania, w szczególności w zakresie 
charakterystyk metrologicznych, oraz że jego dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie 
stwarza zagrożenia dla wymaganej dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz mienia i środowiska (art. 29 u.z.COVID). 

Dodatkowo informujemy, że Ministerstwo Finansów poinformowało, że termin złożenia zeznania 
rocznego CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 rok dla podatników CIT będzie wydłużony do 31 maja 
2020 r.  

Ponadto, Ministerstwo Finansów poinformowało również o wydłużeniu terminów składania 
sprawozdań finansowych. Jak stwierdził resort finansów "w drodze rozporządzenia zostaną 
odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, organizacji pozarządowych 
związane między innymi ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy 
audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem do wiadomości publicznej. 

Ww. ustawę załączamy do niniejszej informacji. 

  

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

 

 

 

*Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. 

 

 

 


