
 

 

 

 

 Warszawa, 16 czerwca 2020 r. 

 KL/308/221/PP/2020 

 

 

Pan 

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

w nawiązaniu do planowanych w dniach 17-18 czerwca 2020 r. prac senackich nad rządowym projektem 

ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności 

finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarcza 4.0) – druk senacki 142, 

przekazuję propozycje zmian oraz dodatkowe postulaty przedsiębiorców z uprzejmą prośbą o ich 

rozpatrzenie i uwzględnienie w rozpatrywanej ustawie. 

 

 Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pani Jadwiga Emilewicz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju  

Pan Tadeusz Kościński – Minister Finansów 

Pan Kazimierz Kleina – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych  

 

Załącznik: 

Postulaty Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 – druk senacki 142. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Postulaty Konfederacji Lewiatan do rządowego projektu ustawy o dopłatach do oprocentowania 

kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym 

skutkami COVID-19 – druk senacki 142 

 

1. Wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek i zadatków 

utraconych w związku z COVID-19 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) [dalej: ustawa o CIT] oraz odpowiednio  

z art. 23 ust. 1 pkt 54 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późn. zm.) [dalej: ustawa o PIT], nie stanowią kosztów uzyskania 

przychodów straty (koszty) powstałe w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków)  

w związku z niewykonaniem umowy. Ograniczenia związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 

spowodowały, że wiele umów zawartych przez przedsiębiorców nie zostało zrealizowanych, 

a płatności poniesione na ich realizację, zostały zatrzymane przez kontrahentów. Zapłacone zaliczki 

zostały utracone, a w dodatku nie stanowią dla poszkodowanego kosztu uzyskania przychodu. Nie ma 

znaczenia przyczyna niewykonania umowy i utraty zaliczki. W związku z powyższym apelujemy 

i proponujemy zmodyfikować przepis art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 ustawy o PIT 

w taki sposób, aby zaliczki z tytułu umów niewykonanych w związku z obowiązywaniem stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii stanowiły koszt uzyskania przychodu.  

Proponujemy dodać zmianę o treści: 

(ustawa o CIT) Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 56 nie stosuje się do strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty 

dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), jeżeli niewykonanie umowy miało związek   

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

(ustawa o PIT) Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 54 nie stosuje się do strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty 

dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków), jeżeli niewykonanie umowy miało związek   

ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. 

 

2. Zdalne prowadzenie rozpraw w postępowaniu karnym oraz zdalne prowadzenie posiedzeń 

aresztowych 

Projektowane przepisy art. 38 pkt 3-4 i 6 nowelizujące ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

postępowania karnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 30 z późn. zm.) przewidują możliwość zdalnego 

prowadzenia rozpraw w postępowaniu karnym oraz zdalnego prowadzenia posiedzeń aresztowych. 

W uzasadnieniu wskazuje się, że możliwość prowadzenia czynności procesowych w formie zdalnej lub 

udziału w takiej formie uczestnika procesu w rozprawie lub posiedzeniu, w tym w przedmiocie 

zastosowania tymczasowego aresztowania, zmniejszenia uciążliwości dla jego uczestników 

i ograniczenia ryzyka związanego ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego. W naszej 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

ocenie tego rodzaju zmiany, mające ogromne znaczenie dla ochrony podstawowych praw obywateli, 

nie powinny być wprowadzane w ramach ustawy, której celem jest poprawa płynności finansowej firm. 

Tym bardziej, że jako argument za wprowadzeniem zmian wykorzystuje się zagrożenie spowodowane 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, natomiast z przepisów końcowych wynika, że zmiany nie 

będą mieć charakteru epizodycznego i obowiązywać wyłączenie w czasie trwania stanu epidemii lub 

stanu zagrożenia epidemicznego, ale także po jego ustaniu.  

Proponujemy nadanie tym przepisom charakteru epizodycznego poprzez modyfikację proponowanego 

brzmienia art. 72 projektu ustawy poprzez dodanie ustępu drugiego w brzmieniu:  

Przepisy art. 34 pkt 3-4 i 6 tracą moc z dniem odwołania ogłoszonych w 2020 roku stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w zależności od tego, 

który z nich zostanie odwołany później. 

 

3. Skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego 

W ramach działań mających na celu wsparcie przedsiębiorców w okresie wystąpienia stanu epidemii 

i stanu epidemicznego w związku z epidemią COVID-19, przedłużono o 3 miesiące termin na wydawanie 

interpretacji indywidualnych, na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia  

w życie przepisów ustawy 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, oraz wniosków złożonych od 

dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. 

Jednocześnie wprowadzono uprawnienie dla Ministra Finansów do przedłużenia tych terminów  

o kolejne 3 miesiące. W praktyce oznacza to, że w tym bardzo trudnym dla przedsiębiorców okresie, ale 

także przez kilka miesięcy po ustaniu epidemii, nie będą w stanie uzyskać interpretacji indywidualnej, 

która nierzadko może być kluczowa dla dalszego funkcjonowania firmy. Urzędy administracji 

państwowej, przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, mogą normalnie pracować i należałoby 

oczekiwać skrócenia tych terminów, aby umożliwić przedsiębiorcom szybsze podejmowanie decyzji. 

Wydłużenie, i tak już dość długich terminów, oznacza blokowanie przedsiębiorców w ich sprawnym 

działaniu. Apelujemy, uchylić tą zmianę, i w okresie „odmrażania” gospodarki, zmobilizować 

administrację państwową do sprawnego i wydajnego działania. 

Proponujemy uchylić art. 31g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.). 

 

 

 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

4. Wstrzymanie poboru tzw. podatku minimalnego z tytułu własności środka trwałego 

Z powodu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i podjętych środków ostrożnościowych największe 

straty ponosi branża turystyczna. Priorytetem powinna być w tej sytuacji zmiana wadliwej i skrajnie 

profiskalnej interpretacji Ministra Finansów dotyczącej tzw. podatku minimalnego. Podatek minimalny 

z tytułu własności budynku będącego środkiem trwałym wprowadzono w 2018 r. Założenie podatku 

minimalnego polega na tym, że jeżeli podmiot wynajmujący powierzchnie handlowe, nie płaci podatku 

CIT, to będzie musiał zapłacić tzw. podatek minimalny, naliczany nie od dochodu uzyskanego z najmu 

nieruchomości, a od jej wartości. W interpretacjach indywidualnych Minister Finansów prezentuje 

stanowisko, zgodnie z którym najem, dzierżawa i umowa o podobnym charakterze (leasing) powierzchni 

komercyjnych, to to samo, co usługa hotelarska. Z powodu tej wadliwej interpretacji 

w fatalnej sytuacji znaleźli się hotelarze, którzy muszą zapłacić podatek minimalny naliczany od wartości 

hotelu, przekraczającej kwotę wolną wynoszącą 10 mln zł, jeżeli z tytułu usług hotelarskich nie uzyskują 

dochodów, np. ze względu na sezonowość działalności, poczynione inwestycje, albo czynniki rynkowe, 

takie jak paraliż związany z epidemią COVID-19. Firmy te, ze skutkami epidemii będą zmagać się 

miesiące, a nawet lata, w 2020 r. roku na pewno nie osiągną dochodów. Pomimo dalszego ponoszenia 

strat, przedsiębiorcy z branży hotelarskiej zobowiązani będą wpłacać podatek minimalny. Skumulowane 

płatności tego podatku w dłuższym okresie ponoszenia strat, będą pogarszać i tak już fatalną sytuację 

branży, nie dość, że utrudnią wychodzenie z kryzysu, to w wielu przypadkach doprowadzą do 

bankructwa firmy.  

Niezależnie od postulatu zmiany wadliwej interpretacji Ministra Finansów w zakresie opodatkowania 

podatkiem minimalnym branży hotelarskiej, apelujemy o zawieszenie poboru podatku minimalnego od 

wszystkich przedsiębiorstw nim objętych do końca 2020 r. 

 

5. Odstąpienie od pobierania zaliczek uproszczonych w podatkach dochodowych 

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, wprowadziła możliwość 

zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek uproszczonych na podatek 

dochodowy, ustalonych na podstawie dochodów z lat poprzednich. Stosowanie preferencji ograniczono 

wyłącznie do małych podatników w rozumieniu ustawy o PIT i CIT. Oznacza to, że z możliwości rezygnacji 

z zaliczek uproszczonych nie skorzystają podatnicy, których przychody w 2019 r. przekroczyły kwotę  

2 mln euro. Tak istotne ograniczenie zakresu uprawnionych do rezygnacji z opłacania zaliczek w formie 

uproszczonej, oznacza de facto wymuszenie finansowania budżetu państwa przez większość firm  

w okresie, w którym są zamknięte albo ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli, 

albo z powodu narzuconego przez państwo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to 

sytuacja dalece niezrozumiała i sprzeczna ze składanymi deklaracjami wsparcia biznesu w czasie 

kryzysu. Konieczność stałych płatności podatku w okresie epidemii i przez wiele miesięcy po jej ustaniu, 

ustalonych na podstawie przeszłych, historycznie rekordowych dochodów (np. w branży handlowej, 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

hotelarskiej, wynajmu powierzchni komercyjnych), będzie poważnym obciążeniem i spowolni proces 

odbudowywania się firm po kryzysie.  

Proponujemy nadać następującą treść przepisu art. 38j ust. 1 ustawy o CIT. 

Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 25 ust. 

6, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, jeżeli ponoszą 

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 25 ust. 7 pkt 2 nie stosuje się. 

Oraz następującą treść przepisu 52r ust. 2 ustawy o PIT. 

Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 

6b, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-

grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu 

art. 44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się.  

 

6. Przekazanie do swobodnego dysponowania przez przedsiębiorcę środków zablokowanych na 

kontach VAT. 

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w rozdziale 1a ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106) - dalej ustawa o VAT, oznacza 

blokowanie na kontach VAT środków finansowych przedsiębiorców. Środki zgromadzone na kontach 

VAT przedsiębiorca może wykorzystać wyłączenie do zapłaty zobowiązań publicznoprawnych,  

tj. zobowiązań z tytułu PIT, CIT, VAT, cła i akcyzy, ZUS, wraz z ewentualnymi odsetkami, oraz płacąc za 

fakturę w mechanizmie podzielonej płatności. Druga możliwość oznacza poprawę sytuacji płacącego 

(uwolnienie środków), kosztem płynności finansowej kontrahenta (zablokowanie kwoty VAT z faktury 

na koncie sprzedawcy). Przedsiębiorcy, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności 

gospodarczej, nie mają możliwości na wykorzystanie środków zgromadzonych na koncie VAT do 

płatności należności publicznoprawnych, lub płatności do kontrahenta, mogą wystąpić z wnioskiem do 

naczelnika urzędu skarbowego o wyrażenie zgody na przekazanie środków zgromadzonych na koncie 

VAT na wskazany rachunek bankowy (art. 108b ust. 1 ustawy o VAT). Naczelnik Urzędu skarbowego 

zwalnia środki z konta VAT w drodze postanowienia w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku  

(art. 108b ust. 3 ustawy o VAT). 

Uwzględniając kryzysową sytuację związaną z epidemią COVID-19 i pogłębiającą się recesją, kluczowe 

jest wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców. Uwzględniając, że stosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności ma istotny niekorzystny wpływ na płynność finansową firm, postulujemy skrócić 

do 3 dni, termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT. 

Celem zmiany jest możliwie szybkie uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym 

samym płynności finansowej przedsiębiorców. Jednocześnie należy czasowo ograniczyć stosowanie 

przesłanek, o których mowa w art. 108b ust. 5 pkt. 2 ustawy o VAT, uprawniających naczelnika urzędu 

skarbowego do odmowy wydania zgody na zwolnienie środków z konta VAT, w przypadku podejrzenia, 

że zobowiązanie podatkowe nie zostanie uregulowane albo wystąpi zaległość podatkowa. Ograniczenie 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

stosowania art. 108b ust. 5 pkt 2 obowiązywać będzie w okresie trwania w Polsce stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, i w okresie 6 miesięcy po ich zakończeniu. 

 

7. Wyłączenie negatywnych skutków podatkowych w przypadku zmiany umowy leasingu 

w związku z COVID-19 

Postulujemy, aby fakt konieczności aneksowania umów spowodowany skutkami zaistnienia epidemii 

COVID-19 nie wpłynął na utratę praw nabytych przez przedsiębiorców, a tym samym nie powodował po 

ich stronie dodatkowych obciążeń podatkowych. Wnosimy o uchylenie, w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, oraz w okresie miesiąca po jego ustaniu, obowiązywania 

art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2018r. poz. 2159). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie CIT, „do umów leasingu, najmu, 

dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących samochodów osobowych zawartych 

przed dniem 1 stycznia 2019 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu 

dotychczasowym.” Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy, „do umów, o których mowa w ust. 1, 

zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r. stosuje się przepisy ustaw zmienianych 

w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” 

Celem naszego postulatu jest, aby klienci firm leasingowych, którzy podpisując aneksy do umów 

leasingu, w celu zmiany harmonogramu rat leasingowych, którzy dziś korzystają z przepisów  

art. 8 ust. 1 ustawy o zmianie CIT, nie byli obciążeni dodatkowymi obciążeniami podatkowymi 

wynikającymi z utraty dotychczasowych praw. 

Propozycja brzmienia przepisu: 

Zmiana umowy leasingu zawartej przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokonana w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, oraz jednego miesiąca po jego ustaniu nie stanowi zmiany lub 

odnowienia, o których mowa w art. 8 ust.2 ustawy z dnia 23 października 2018r. o zmianie ustawy  

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018r. poz. 2159).” 

 

8. Pozostałe uwagi/postulaty  

a) Projektowany art. 38r zakłada, że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub 

cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 38g 

i art. 38p, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., 

podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile koszty te nie zostały zaliczone do 

kosztów uzyskania przychodów. W takim brzmieniu przepis powoduje faktyczne stosowanie 

prawa wstecz, ponieważ obejmuje cały art. 38g, a nie tylko dodawanego w tym przepisie pkt. 4, 

przy jednoczesnym braku przepisów przejściowych wyłączających spod tej regulacji te 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

darowizny, które zostały już dokonane w oparciu o aktualną treść przepisu ustawy. Nowe zasady 

nie powinny dotyczyć darowizn dokonanych przed wejściem w życie ustawy. 

Analogiczna uwaga dotyczy art. 27 wprowadzającego zmiany w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. W tym przypadku uwaga dotyczy projektowanego art. 52z, zgodnie z którym 

kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw 

będących przedmiotem darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przekazanych w terminie 

od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., podmiotom i na cele, o których mowa  

w tych przepisach, o ile koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 

Również w tym przypadku nowe zasady nie powinny dotyczyć darowizn dokonanych przed 

wejściem w życie ustawy. W takim brzmieniu przepis powoduje faktyczne stosowanie prawa 

wstecz, ponieważ obejmuje cały art. 52n, a nie tylko dodawanego w tym przepisie pkt 4., przy 

jednoczesnym braku przepisów przejściowych wyłączających spod tej regulacji te darowizny, 

które zostały już dokonane w oparciu o aktualną treść przepisu ustawy. 

b) Projektowany art. 58 wprowadzający zmiany w ustawie o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w zakresie pkt. 6 litera b dotyczącego 

zmian w art. 15g ust. 11. Zaproponowana zmiana treści tego przepisu wydaje się odpowiadać 

aktualnej treści tego przepisu. 

c) Postulujemy wprowadzenie możliwości uproszczonego rozliczenia zwrotu nadpłaconych 

zaliczek na podatki dochodowe: 

 wprowadzenie przesłanki uprawdopodobnienia negatywnych skutków finansowych  

COVID-19, 

 umożliwienie otrzymania zwrotu nadpłaconych zaliczek wyłącznie na podstawie 

uprawdopodobnienia we wniosku, 

 zaliczenie na poczet innych zobowiązań,  

 umożliwienie przekazania nadpłaconych zaliczek na podatki dochodowe na zapłatę innych 

zobowiązań fiskalnych w trakcie roku podatkowego, 

 weryfikacja zasadności zwrotu nadpłaty jako działanie następcze - po dokonaniu części lub 

całości zwrotu kwot, organ może przeprowadzić weryfikację zasadności zwrotu. 

d) Skrócenie terminu na wydanie decyzji w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań 

podatkowych oraz tzw. milcząca zgoda organu: 

 propozycja rozpatrywania przez organ podatkowy wniosków o udzielenie ulgi do 14 dni, 

 wprowadzenie tzw. milczącej zgody w przypadku braku wydania decyzji lub uzupełnienia 

wniosku w terminie. 

e) Wdrożenie rozwiązania polegającego na czasowym wprowadzeniu dodatkowej przesłanki 

udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, umożliwiającej udzielanie tych ulg 

w przypadku uprawdopodobnienia przez podatnika (w tym na podstawie jego oświadczenia) 

jego trudnej sytuacji ekonomicznej z powodu COVID-19 potwierdzonej m.in. spadkiem obrotów, 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

zaistnieniem zatorów płatniczych, wprowadzeniem przestoju dla pracowników, albo 

zastosowaniem obniżonego wymiaru czasu pracy. 

f) Proponujemy umożliwienie rozszerzenia wstecznego odliczenia straty podatkowej z 2020 r., 

poniesionej z działalności gospodarczej, od wykazanego dochodu w ostatnich 5 latach 

podatkowych poprzedzających rok poniesienia tejże straty oraz znieść ograniczenia kwotowe. 

g) Zwiększenie limitu kosztów finansowania dłużnego uznawanych za koszty uzyskania 

przychodów: 

 zwiększenie limitu z 3 mln PLN do równowartości 3 mln EUR - zmiany w tym zakresie powinny 

zostać wprowadzone na dłuższy okres (np. 3 lata), aby realnie wpłynąć na poprawę sytuacji 

finansowej przedsiębiorców 

 na okres 2020–2022 wyłączenie z ograniczenia kosztów finansowania dłużnego kosztów 

finansowania zewnętrznego pochodzącego od podmiotów niezależnych w rozumieniu 

przepisów o podmiotach powiązanych. 

h) Zwiększenie limitu kosztów usług niematerialnych uznawanych za koszty uzyskania przychodów: 

 zniesienie limitu dotyczącego kosztów usług niematerialnych uznawanych za koszty 

uzyskania przychodów na lata 2020 – 2022, z obowiązkiem dokumentowania wydatków oraz 

prawem organów podatkowych do kontroli rozliczeń podatkowych; lub alternatywnie 

 zwiększenie limitu z 3 mln PLN na 15 mln PLN przy jednoczesnym zachowaniu aktualnie 

obowiązującej reguły powiększania kwoty wolnej o 5% EBITDA. 

i) Umożliwienie podatnikom zmiany metod amortyzacji podatkowej (w tym metody według 

stawek indywidualnych) oraz wysokości stawek amortyzacji podatkowej w trakcie roku 

podatkowego, od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia zmiany, 

z uwzględnieniem ograniczeń czasowych, np. do końca 2021 r. 

j) Uchylenie przepisów powodujących utratę neutralności w VAT transakcji rozliczanych przez 

nabywcę jak podatnika. Usunięcie przepisów ustanawiających terminy dotyczące prawa do 

odliczenia VAT w transakcjach rozliczanych przez nabywcę towarów usług jako podatnika. 

k) Wprowadzenie zwolnienia z przychodów odpowiednio PIT i CIT w zakresie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych - w związku z charakterem samych dopłat do 

oprocentowania kredytów należy wprowadzić dedykowane zwolnienie z PIT/CIT dla tych dopłat, 

aby uzyskać pełen efekt pomocowy rozwiązania i uprościć rozliczenia podatkowe wynikające z 

przyjętych rozwiązań. 

l) Doprecyzowanie regulacji dotyczących skutków w podatku dochodowym od osób prawnych 

uzyskania pomocy w ramach (kolejnych wersji) Tarczy – wyjaśnienia na stronie internetowej MF 

są niewystarczające i nie znajdują uzasadnienia w przepisach podatkowych. 

m) Uregulowanie skutków niektórych form wsparcia w zakresie podatków na gruncie przepisów 

o pomocy publicznej. 

n) Uproszczenia dokumentacyjne (np. w zakresie certyfikatów rezydencji), 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

o) Rezygnacja z konieczności otrzymania potwierdzenia faktury korygującej, jako warunku 

uprawniającego do odliczenia VAT. Rozwiązanie to będzie realnym ułatwieniem w czasie, kiedy 

potwierdzanie odbioru korekt jest bardzo utrudnione. 

 

Konfederacja Lewiatan, KL/308/221/PP/2020 

Warszawa, 16 czerwca 2020 r.  


