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Zastąpienie stanu epidemii stanem zagrożenia 
epidemicznego – niektóre skutki podatkowe 
09.05.2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Zgodnie z jego treścią od 16.05.2022 r. 
zniesiony zostanie na terenie Polski stan epidemii, a wprowadzony zostanie stan 
zagrożenia epidemicznego. Zmiana ta ma swoje konsekwencje w zakresie prawa 
podatkowego. 

Podatek od przychodów z budynków 

Zgodnie z art. 38ha pkt 2 ustawy o CIT, od podatku od przychodów z budynków zwolnione 
zostały przychody osiągane od dnia 01.01.2021 r. do końca miesiąca, w którym stan 
epidemii został odwołany. Jeśli zatem stan epidemii zostanie odwołany z dniem 
16.05.2022 r. oznacza to, że podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będę 
ponownie zobowiązani płacić podatek od przychodów z budynków począwszy od 
czerwca 2022 r. (termin zapłaty do dnia 20.07.2022 r.). 

Ważne: w przypadku, gdy budynek został oddany do używania w części, przychód ustala 
się proporcjonalnie do udziału powierzchni użytkowej oddanej do używania w całkowitej 
powierzchni użytkowej tego budynku - przed ponowna płatnością podatku wskazana jest 
weryfikacja wspomnianych powierzchni (ponadto nie ustala się podatku, gdy udział 
oddanej do używania powierzchni nie przekracza 5% powierzchni budynku). Podatnikami 
tego podatku są właściciele nieruchomości komercyjnych, których wartość przekracza 
10 mln zł, jeżeli wynajmują je, wydzierżawiają lub oddają do używania na podstawie innej 
podobnej umowy. Stawka podatku wynosi 0,035%, a podstawa opodatkowania to 
wartość początkowa podlegającego opodatkowaniu środka trwałego wynikająca z 
prowadzonej ewidencji. 

Ulga na złe długi 

Art. 38o ustawy o CIT wprowadził krótszy termin dotyczący ulgi na złe długi po stronie 
zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – podstawa opodatkowania zostaje 
zmniejszona/zwiększona o wierzytelności przeterminowane o 30 dni (zamiast 
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standardowych 90 dni). Przepis ten stosuje się nie dłużej niż do końca roku 
kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.Jeśli 
stan ten zostanie odwołany 16.05.2022 r., przepis obowiązywać będzie do 31.12.2022 r.  

Zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) 

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. tarczy antyCOVIDowej przewidują 
zawieszenie terminów przekazywania informacji o schematach podatkowych innych niż 
schematy podatkowe transgraniczne. Przepisy te pozostają w mocy mimo zniesienia 
stanu epidemii. Spowodowane jest to wprowadzeniem zasady, zgodnie z którą 
rozwiązanie to obowiązuje zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu 
zagrożenia epidemicznego oraz do 30 dnia następującego po dniu odwołania tych 
stanów. 

Preferencje dotyczące certyfikatów rezydencji 

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” 
przewidujące zmiany w zakresie obowiązywania certyfikatów rezydencji pozostają w 
mocy, mimo zniesienia stanu epidemii. Ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z 
którą rozwiązania te obowiązują zarówno w okresie trwania stanu epidemii, jak i stanu 
zagrożenia epidemicznego oraz przez okres 2 miesięcy po odwołaniu tych stanów.  

Ważne: zgodnie ze wspomnianymi regulacjami w okresie ich obowiązywania: 

• płatnik uwzględnia certyfikaty rezydencji niezawierające okresu ważności, w 
odniesieniu do których okres kolejnych dwunastu miesięcy obowiązywania upływa w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z COVID-19; 

• miejsce zamieszkania i siedziby podatnika dla celów podatkowych może być 
potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej 
kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze 
stanem faktycznym; 

• 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. lub 2020 r. oraz oświadczenie podatnika co do aktualności danych w 
nim zawartych. 

Termin wydawania interpretacji podatkowych 

Obowiązujące w czasie stanu epidemii regulacje tzw. „Tarczy antyCOVIDowej” przewidują 
wydłużenie o 3 miesiące terminu wydawania interpretacji indywidualnych w sprawach 
podatkowych (do w sumie 6 miesięcy). Wydłużenie to pozostaje w mocy mimo zniesienia 
stanu epidemii - regulacja ta, zgodnie z wolą ustawodawcy, obowiązuje do dnia odwołania 
stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.  
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About KR Group 
 

KR Group was established in Poland in 2000. Over the 
years the company has built a considerable position on 
the highly competitive market of accounting, tax, audit, 
payroll and HR services. KR Group applies an excellent 
understanding of business realities to its core services, 
thus attracting the most renowned companies  
in its portfolio of clients. 

 
Expanding in the CEE region?  
Choose a single regional provider 
 
Instead of looking for service providers in each country 
and multiplying your expenses, cooperate with us. We 
can help you unleash your regional synergy by cutting 
unnecessary costs and speeding up your processes. 

Our offer includes a variety of integrated services for 
pan-regional groups in CEE, such as: 

Single point of contact, including dedicated account 
manager and team to facilitate cooperation across 
KR Group offices 

Harmonization of VAT compliance processes and 
one-stop shop for settlement of VAT in the CEE-5 

One-time reporting system, including unified 
management reporting and HR & payroll reporting 

Centralized payment process management 
services 

• 
 
 

• 
 

• 
 

• 

Pan-regional tax team capable of dealing with 
cross-border transfer-pricing projects and 
accounting software localization 

Interfaces and integration developed for most 
accounting and reporting software 

Knowledge-sharing tools and procedures 
ensuring time efficiency 

In-house developed accounting data warehouse 
connected with local accounting software. 
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• 
 

• 
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For more information visit our website at www.krgroup.eu 

Contact 
 

Hanna Polańska 
Tax Compliance Manager 
 
t: (+48) 22 262 81 58 
@: h.polanska@krgroup.pl 

 

Company headquarters in Warsaw 
ul. Skaryszewska 7 
03-802 Warsaw, Poland 
 
t: (+48) 22 262 81 00 
@: office@krgroup.pl 


