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VAT
• Przesunięcie:
- terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających tzw. „matrycę stawek VAT
- terminu obowiązywania wiążących informacji stawkowych

art. 63 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
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 r. Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru  
Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS) przed 13 października 2019 r.

art. 52 ustawy nowelizującej z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568)
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PIT
• Przekazanie e-sprawozdania finansowego.

Rozporządzenie MF z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)

CIT
• Złożenie zeznania przez podatników CIT, którzy:
- osiągali wyłącznie przychody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT lub
- osiągnęli przychody z działalności pożytku publicznego stanowiące co najmniej 80% łącznych 
przychodów podatnika. Dla tej grupy podatników CIT przedłużenie terminu obejmuje zeznania za rok 
podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Rozporządzenie MF z 27 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 542)

INFORMACJE O RACHUNKACH CRS I FATCA
Termin do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej: 
1) informacji o rachunkach raportowanych za 2019 r. 
2) informacji o rachunkach nieudokumentowanych za 2019 r.
3) informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r. i informacji o niewystępowaniu 
w stosunku do prowadzonego rachunku finansowego okoliczności skutkujących powstaniem obo-
wiązku przekazania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych za 2019 r.

§ 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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PIT
•  Zapłata zaliczki pobranej w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, 

z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych 
umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych. 
Dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 972)

Kalendarz terminów podatkowych i pracowniczych  
przesuniętych z powodu COVID-19
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VAT
Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów wprowadzających:
•  nowe, szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji VAT
• obowiązek składania JPK_VAT w formie jednego pliku zawierającego ewidencję i deklarację VAT.

Ustawa tarcza 4.0 (uchwalona przez Sejm 4 czerwca 2020 r., przekazana do Senatu)
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PIT
•  Zapłata zaliczki pobranej w kwietniu od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy,  

z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych 
umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych.  
Dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 972)
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PPK
•  Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające z grupy 50+ (podmioty, 

które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50, ale nie więcej niż 249 osób). Obowiązek za-
warcia umowy o zarządzanie PPK we wskazanym terminie nie dotyczy jednostek z sektora finansów 
publicznych.

art. 134 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)
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PPK
• Termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające z grupy 50+ 
(podmioty, które na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50, ale nie więcej niż 249  osób).
Obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK we wskazanym terminie nie dotyczy jednostek  
z sektora finansów publicznych.

art. 134 ust. 2 ustawy z 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.)
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PIT
• Zapłata zaliczki pobranej w maju od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, 
z pracy nakładczej, ze spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego, umów zlecenia i umów o dzieło zawartych z podmiotami, które nie wykonują tych 
umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, praw autorskich i praw pokrewnych.  
Dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19.

rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 972)
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PIT
•  Złożenie informacji o cenach transferowych. Dotyczy przypadku gdy termin na złożenie  
ww. informacji upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

•  Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczy przypadku 
gdy termin na złożenie ww. oświadczenia upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CIT
•  Złożenie informacji o cenach transferowych. Dotyczy przypadku gdy termin na złożenie  

ww. informacji upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

•  Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczy przypadku 
gdy termin na złożenie ww. oświadczenia upływa w okresie od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Przedłużone terminy informowania o schematach podatkowych transgranicznych (MDR)

Przedłużony 
termin Obowiązek informacyjny Podstawa prawna
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Rozpoczyna się bieg terminów, o których mowa w art. 86b § 1 i 4, art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86d § 2-5 
Ordynacji podatkowej w przypadku schematu podatkowego transgranicznego, jeżeli  
do dnia 31 grudnia 2020 r.: 
1) udostępniono schemat podatkowy transgraniczny, przygotowano go do wdrożenia lub dokonano 
pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86b 
§ 1 i 4 oraz art. 86c § 1 i 2 Ordynacji podatkowej; 
2) wspomagający powziął lub powinien był powziąć wątpliwość lub dostrzegł lub powinien był 
dostrzec, że uzgodnienie w odniesieniu do którego jest wspomagającym, może stanowić lub stanowi 
schemat podatkowy transgraniczny - w przypadku terminów, o których mowa w art. 86d § 2 i 3,  
§ 4 zdanie pierwsze oraz § 5 Ordynacji podatkowej; 
3) wspomagający udzielił bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia 
lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do 
wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia schematu podatkowego transgranicznego - w przypadku 
terminu, o którym mowa w art. 86d § 4 zdanie drugie Ordynacji podatkowej. 

§ 5 ust. 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie 
jego działania w odniesieniu do schematu podatkowego informują go pisemnie o NSP tego schematu 
podatkowego, załączając potwierdzenie nadania NSP, jeżeli do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub 
korzystający zlecili wspomagającemu wykonanie czynności pozostających w zakresie jego działania  
w odniesieniu do schematu podatkowego transgranicznego.

§ 5 ust. 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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 r. Promotor przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, informację o schemacie podatkowym 
transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 
26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 3 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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Korzystający przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie 
podatkowym transgranicznym w przypadkach, o których mowa w art. 86c § 1 i 2 oraz art. 86j § 2 i 3 
Ordynacji podatkowej

§ 3 pkt 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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Wspomagający:
- przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o schemacie podatkowym 
transgranicznym w przypadku, o którym mowa w art. 86d § 4 Ordynacji podatkowej
- jest obowiązany poinformować pisemnie korzystającego lub promotora zlecających mu czynności, 
że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, o którym należy przekazać informację 
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

§ 3 pkt 3 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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W przypadku gdy schemat podatkowy transgraniczny stanowi schemat podatkowy standaryzowany 
promotor lub wspomagający, którzy przekazali Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację 
o tym schemacie podatkowym przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, dane 
identyfikujące korzystającego, któremu w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 
r. udostępnili ten schemat podatkowy, wskazując NSP. 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje właściwym organom państw członkowskich,  
w drodze automatycznej wymiany, informacje o schematach podatkowych transgranicznych 
zawierające dane otrzymane do dnia 31 marca 2021 r.

§ 3 pkt 4 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

W przypadku gdy do 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących 
elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść 
podatkową przekazuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację o zastosowaniu 
schematu podatkowego zawierającą:
1) NSP tego schematu podatkowego;
2) wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego - jeżeli korzystający 
uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

§ 4 pkt 1 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)

W przypadku gdy do 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu 
schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym promotor 
lub wspomagający przekazują Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację zawierającą 
dane identyfikujące korzystającego, któremu udostępnił schemat podatkowy standaryzowany, 
wskazując NSP. 

§ 4 pkt 2 rozporządzenia MF z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1162)
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Pozostałe przesunięte terminy

od dnia  
31 marca 2020 r. 

 do 30. dnia 
następującego po 

dniu odwołania stanu 
zagrożenia epidemicz-
nego i stanu epidemii 

ogłoszonego w związku 
z COVID-19

SCHEMATY PODATKOWE
•  Terminy informowania o schematach podatkowych, o których mowa w dziale III rozdziale 11a  

Ordynacji podatkowej, nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu.
UWAGA! Nie dotyczy schematów transgranicznych - patrz tabela „Przedłużone terminy  
informowania o schematach podatkowych transgranicznych (MDR)”

art. 31y ust. 1 ustawy o COVID-19

30 dni  od dnia  
odwołania stanu 

epidemii lub stanu 
zagrożenia 

 epidemicznego

SŁUŻBA CYWILNA
• Termin na wykonanie pierwszej pracowniczej oceny i oceny okresowej w służbie cywilnej

art.  95 ustawy z 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.)
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30 dni  od dnia  
odwołania stanu 

epidemii lub stanu 
zagrożenia 

 epidemicznego

HANDEL W NIEDZIELE
•  Termin do którego dopuszcza się pracę w handlu w niedziele i święta, w zakresie wykonywania 

czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji 
towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania 
takich czynności.

art.  15i ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

30 dni  od dnia  
odwołania stanu 

epidemii lub stanu 
zagrożenia 

 epidemicznego

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu wydłużono czas na składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń 

pobytowych na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej

art.  15z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP, który w dniu, 

od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. na podstawie wizy Schengen,

2. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4. w ramach ruchu bezwizowego,

5. na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 
niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej 
uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii 
Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii 
Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

art. 15z1 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono ważność kart pobytu cudzoziemców których okres ważności, upłynął 

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
art. 15z2 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
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30 dni  od dnia  
odwołania stanu 

epidemii lub stanu 
zagrożenia 

 epidemicznego

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu wydłużono czas na składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń 

pobytowych na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoter-
minowego Unii Europejskiej

art.  15z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono legalność pobytu cudzoziemca na terytorium RP, który w dniu, od któ-

rego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. na podstawie wizy Schengen,

2. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4. w ramach ruchu bezwizowego,

5. na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 
niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej 
uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europej-
skiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej 
uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

art. 15z1 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono ważność kart pobytu cudzoziemców których okres ważności, upłynął 

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
art. 15z2 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono okres ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca 

których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
art. 15z3 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono okres ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumen-

tów potwierdzających prawo stałego pobytu, kart stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, 
polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, zgody na pobyt tolerowany, który upłynął w czasie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

art. 15z6 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
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30 dni  od dnia  
odwołania stanu 

epidemii lub stanu 
zagrożenia 

 epidemicznego

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu zrezygnowano z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę sezonową lub oświad-

czenia o powierzeniu wykonywania pracy sezonowej cudzoziemcowi, jeżeli wykonuje on pracę w 
zakresie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane 
są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca o ile cudzoziemiec posiadał:

- zezwolenie na pracę sezonowa ważne po 13 marca 2020 r.,
-  oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, 

w którym przynajmniej 1 dzień okresu pracy określonego w tym oświadczeniu przypada po 13 marca 
2020 r.

art. 15z7 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono okres ważności wizy krajowej oraz zezwolenia na pobyt czasowy jeżeli 

ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub 
stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

art.  15zd  ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

BHP
•  Utrata mocy orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich 

wstępnych i kontrolnych przez lekarzy innych niż lekarze medycyny pracy
art.  12a ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNE
•  Do tego terminu wydłużono czas na złożenie zaświadczenia/oświadczenia o przychodzie osoby 

pobierającej świadczenie przedemerytalne, za okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.
art. 31zy8 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Do 60. dnia   
od dnia  

odwołania stanu 
epidemii lub stanu 

zagrożenia 
 epidemicznego

BHP
•  Termin do którego przedłużono ważność dokumentów potwierdzających posiadanie określonych 

umiejętności lub kwalifikacji wymaganych przepisami bhp wydanych na podstawie aktów  
wykonawczych wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, których ważność upłynęła  
po 7 marca 2020 r.

art.  31m1 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

BHP
•  Termin na wykonanie zawieszonych na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego 

lub stanu epidemii obowiązków w zakresie badań okresowych pracowników, kierowców 
wykonujących przewóz drogowy oraz maszynistów w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii

art.  12a, art. 31m ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

BHP
•  Termin na przeprowadzanie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

które przypadają w okresie:

1. obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
2. 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

art.  12e ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
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Do upływu  
60. dnia od dnia 
odwołania stanu za-

grożenia epidemiczne-
go lub stanu epidemii 

jednak nie dłużej niż do 
dnia wydania nowego 

orzeczenia o nie-
pełnosprawności albo 
orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności

PFRON
•  Do tego terminu orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

wydane na czas określony zachowuje ważność, jeżeli ważność tych orzeczeń:

1. upłynęła do 90 dni przed 31 marca 2020 r. lub 
2. upływa począwszy od 31 marca 2020 r. 

art. 15h ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Do upływu  
drugiego 
miesiąca  

od dnia odwołania 
stanu zagrożenia 

epidemicznego albo 
stanu epidemii

PFRON
•  Od 1 lipca 2020 r. pracodawca zachowuje fundusz rehabilitacji i niewykorzystane środki tego fundu-

szu w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej, jeżeli osiąga stan zatrudnienia ogółem w 
wysokości co najmniej 15 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres przypadający począwszy od 1 marca 2020 r. w wyso-
kości co najmniej 18%. 

art. 9 pkt 2 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie 
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 875)

Do upływu 
drugiego 
miesiąca  

od dnia odwołania 
stanu zagrożenia 

epidemicznego albo 
stanu epidemii

CIT I PIT 
•  Przedłużenie możliwości uwzględnienia  przy poborze podatku przez płatnika certyfikatu rezyden-

cji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do którego okres kolejnych dwunastu 
miesięcy określony w art. 41 ust. 9a updof i w art. 26 ust. 1i updop upływa w okresie obowiązywania 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19

art. 31ya ust. 1 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CIT I PIT 
•  Miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone przez 

płatnika kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu 
rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym

art. 31ya ust. 2 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CIT I PIT 
•  Warunek uzyskania przez płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także  

w przypadku, gdy płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz 
oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nim zawartych

art. 31ya ust. 3 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Do upływu  
3 miesięcy  

po dniu odwołania tego 
ze stanu zagrożenia 
epidemicznego lub 

stanu epidemii, który 
obowiązywał jako 

ostatni

CUDZOZIEMCY
•  Do tego terminu przedłużono ważność Karty Polaka jeżeli ostatni dzień jej ważności przypada w 

okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2

art. 94 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
695 ze zm.)
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Do 90 dni od 
upływu 30 dni 

od dnia odwołania 
stanu epidemii 
lub zagrożenia 
epidemicznego

SŁUŻBA CYWILNA
•  Upływ terminu do którego przedłużone zostały umowy o pracę osób podejmujących po raz pierwszy 

zatrudnienie w służbie cywilnej dla których nie można było przeprowadzić pierwszej oceny pracy

art.  95 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia  
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 
695 ze zm.)

3 miesiące  
od dnia upływu terminu 

ważności orzeczenia, 
jednak nie dłużej niż 

przez 12 miesięcy

ZASIŁKI
•  Do tego terminu zachowuje ważność orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie 

uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli wniosek o ustalenie tych uprawnień na dalszy 
okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

art. 15zc ust. 2 ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

o 3 miesiące  
od dnia upływu terminu 

złożenia informacji  
/oświadczenia

PIT
•   Złożenie informacji o cenach transferowych. Dotyczy przypadku gdy termin na złożenie  

ww. informacji upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

•  Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczy przypadku 
gdy termin na złożenie ww. oświadczenia upływa w okresie od 1 października 2020 r.  
do 31 stycznia 2021 r. 

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CIT
•  Złożenie informacji o cenach transferowych. Dotyczy przypadku gdy termin na złożenie  

ww. informacji upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 

•  Złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczy przypadku 
gdy termin na złożenie ww. oświadczenia upływa w okresie od 1 października 2020 r.  
do 31 stycznia 2021 r. 

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

Do końca 
 3 miesiąca  

licząc od dnia 
następującego po 

upływie terminu do 
złożenia oświadczenia 

PIT
•  Dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych. 

Dotyczy przypadku gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenie oświadczenia  
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.  

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)

CIT
•  Dołączenie do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych. 

Dotyczy przypadku gdy podatnik skorzystał z przedłużenia terminu do złożenie oświadczenia o 
sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych. 

art. 31z ustawy o COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)


