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Działania 

Izby Administracji  Skarbowej w Bydgoszczy 

oraz zmiany podatkowe

podjęte w celu wsparcia przedsiębiorców     

w stanie epidemii

Izba Administracji Skarbowej 

w Bydgoszczy



IAS w Bydgoszczy od końca marca, czyli od wprowadzenia Tarczy

Antykryzysowej, podejmuje liczne działania celem wsparcia

przedsiębiorców w zakresie płynności finansowej, a w szczególności:

- rozkłada na raty czy też odracza zapłatę podatków,

- dokonuje szybkich zwrotów VAT, w tym zwalnia środki z rachunków

VAT,

- dokonuje jak najszybciej zwrotów z PIT i CIT.

Dodatkowo pracownicy urzędów skarbowych pilnie obsługują

wpływające deklaracje VAT i inne dokumenty – na potrzeby szybkiego

uzyskania przez przedsiębiorców pomocy z Polskiego Funduszu

Rozwoju.
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Biorąc pod uwagę trudną sytuacje wielu przedsiębiorców

i konieczność udzielania im szybkiego wsparcia przy jednoczesnym

zachowaniu zasad bezpieczeństwa bydgoska Izba jako pierwsza

w kraju wprowadziła pracę dwuzmianową dla wszystkich

pracowników w godzinach od 6 do 21. Dodatkowo dokonywano

przesunięć pracowników z Izby Administracji Skarbowej do

Urzędów Skarbowych oraz w ramach samych Urzędów Skarbowych

do wsparcia kluczowych działań pomocowych.

Wprowadzenie tych rozwiązań zwiększyło efektywność

wykonywania zadań pomocowych i jest pozytywnie odbierane przez

podatników.

3

ul. Warmińskiego 18

85-950 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 58 56 100

Fax :+48 52 58 42 990

www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej 

w Bydgoszczy



W ramach działań pomocowych:

- wydano 505 decyzji, udzielając ulg w spłacie na łączną kwotę 19.057.554,70 zł.

- obecnie średni termin zwrotów VAT wynosi około 16 dni od wpływu deklaracji do

urzędu przy podstawowym terminie ustawowym wynoszącym 60 dni. W bieżącym roku

do 11 maja dokonano 25.546 zwrotów VAT na łączną kwotę 1.370.508.915,60 zł;

- zwroty PIT - do dnia 11 maja zrealizowano 449.383 zwrotów z PIT (w tym również dla

przedsiębiorców składających PIT-36) na łączną kwotę 554.135.244,78 zł;

- Zwroty z CIT do 11 maja dokonano 1665 zwrotów na kwotę 31.175.786,45 zł;

zwroty dla przedsiębiorców składających PIT-28 i PIT-36L dokonano 15.414 zwrotów na

kwotę 27.913.986 zł;

Tym samym łączna kwota dokonanych zwrotów na 11 maja br. wynosi blisko 2 mld

złotych (1 983 733 932,80 zł).
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Zdrowie podatników oraz pracowników KAS jest najwyższym priorytetem, dlatego od

wprowadzenia stanu epidemicznego wszystkie działania kontrolne związane z bezpośrednim

kontaktem zostały ograniczone do sytuacji wyjątkowych, uzasadnionych ważnym interesem

publicznym lub podatnika. Czynności kontrolne obecnie prowadzone są głównie w oparciu o

dostępne bazy danych, dokumenty elektroniczne przekazane przez podatników za pomocą

Internetu lub materiał dowodowy zebrany przed wprowadzeniem stanu epidemicznego.

Obecnie prowadzonych jest mniej kontroli podatkowych.

To nie oznacza, że zapominamy o ochronie uczciwych przedsiębiorców przed nieuczciwą

konkurencją. Weryfikujemy przypadki, gdy nieuczciwi chcą wykorzystać obecną sytuację, w

tym nadal bardzo dokładnie analizujemy zasadność zwrotów VAT w ramach czynności

sprawdzających, korzystając z plików JPK i innych baz danych. Kontrolę ograniczając do

oszustw podatkowych.

Nasi funkcjonariusze każdego dnia podejmują działania w zakresie walki z szarą strefą:

- dokonano zatrzymania transportu nielegalnego tytoniu,

- ujawniono nielegalny towar w przesyłkach kurierskich (substancje psychotropowe, sterydy,

wyroby medyczne oraz podrobione towary znanych producentów – do wykrycia przysłużył się

służbowy pies labrador Lilou),

- rozbito nielegalne kasyno.
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- Pomimo zamknięcia sal obsługi dla podatników, nadal załatwiano wszystkie

podstawowe sprawy podatkowe istotne dla przedsiębiorców, w tym w zakresie

zaświadczeń. Było to możliwe dzięki komunikacji elektronicznej i telefonicznej. Dla

podatników chcących złożyć deklaracje czy też wnioski w formie papierowej w

każdym urzędzie była wystawiona urna. Na stronach internetowych urzędów w

zakładce Kontakt/Telefony umieszczono listę aktualnych telefonów z podziałem na

telefony do pracowników zajmujących się sprawami dotyczącymi poszczególnych

podatków, zagadnieniami rejestracji, udzielaniem ulg podatkowych, wydawaniem

zaświadczeń,

- W celu umożliwienia osobistej wizyty w urzędzie obecnie urzędy skarbowe są

otwarte dla podatników w środy od 9.00 do 15.00, a w piątki od 9.00 do 13.00.

Pomimo częściowego otwarcia urzędów nadal zachęcamy przede wszystkim do

kontaktów telefonicznych czy też za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W

urzędach są również wystawione urny do których można wrzucać dokumenty,

wnioski.
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Inne działania Izby bydgoskiej:

- dzięki sprawnemu koordynowania przez Wojewodę współpracy pomiędzy służbami mundurowymi

rozpoczęliśmy przekazywanie zabezpieczonego przez funkcjonariuszy, nielegalnego alkoholu

instytucjom prowadzącym walkę z koronawirusem m.in. dla szpitali, Państwowej Straży Pożarnej,

Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Sanepidu. Na potrzeby dezynfekcji przekazano już 5300 litrów

alkoholu,

Funkcjonariusze prowadzą również akcję płyn dezynfekcyjny dla kierowców odprawianych pojazdów.

W ramach pozostałych działań wsparcia innych służb funkcjonariusze w ostatnim czasie dokonali:

- zabezpieczenia miejsca wypadku,

- zatrzymania nietrzeźwego kierowcy,

- uratowali życie nieprzytomnemu mężczyźnie na targowisku we Włocławku.

Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wspierają również przedsiębiorców poprzez sprawne

dokonywanie odpraw celnych, w tym w zakresie towarów służących do walki z koronawirusem.

Średni czas obsługi zgłoszenia celnego w 2020 r. wyniósł poniżej 15 minut w porównaniu do ponad

24 minut w 2019 r.

Nasi funkcjonariusze pełniący służbę w Bydgoskim Porcie Lotniczym będą w tym tygodniu

zaangażowani w odprawę lotniczego transportu z pomocą medyczną.
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W ramach opracowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej, Polski Fundusz

Rozwoju Spółka Akcyjna (dalej PFR) uruchomiło program o łącznej wartości 100

mld zł.

Między innymi dzięki współpracy KAS z PFR i szybkiej obsłudze deklaracji

składanych przez podatników, przede wszystkim deklaracji VAT, możliwe jest

automatyczne obsługiwanie wniosków o pomoc dla mikro, małych i średnich

przedsiębiorstw.

Na pieniądze z tarczy finansowej, realizowanej przez PFR czeka się dzięki temu 3-4

dni.

W przypadku innych programów pomocowych czas oczekiwania jest dłuższy

ponieważ wnioski, często składane papierowo, nie są weryfikowane automatycznie.

Liczba firm, które skorzystały z Programu: 71.947

Liczba pracowników zatrudnionych w tych firmach: 720.184

Za pośrednictwem banków wypłacono już ponad 15 mld złotych (15.201.001.110 zł).
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- wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od

wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień do 1 czerwca br.,

- możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek

miesięcznych od bieżących dochodów (dotyczy „małych podatników”),

- ulga w PIT i CIT z tytułu darowizn na cele związane z zapobieganiem oraz

zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów świadczących opiekę

zdrowotną, w tym transport sanitarny, a także przekazanych Agencji Rezerw

Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

- stratę poniesioną w 2020 r. w PIT i CIT podatnicy, pod pewnymi warunkami,

będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. poprzez korektę za 2019 r.

złożoną po 31 grudnia 2020 r.,

- przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych

ZUS, nie są przychodem zarówno w rozumieniu przepisów o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od

osób prawnych. Podobnie, przychodem takim nie będzie także kwota umorzonej

pożyczki stanowiącej wsparcie.

- ych podatników”
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- brak sankcji karnych za złożenie deklaracji podatkowej PIT i zapłaty podatku po

terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r. (w Tarczy 3.0 ma być przesunięcie

do 1 czerwca br.),

- podatnicy, którzy do 1 czerwca 2020 r. zapłacą podatek z tytułu PIT za 2019 r.,

nie będą musieli płacić odsetek za zwłokę,

- przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą

stosowane w odniesieniu do dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone

zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy,

- w czasie epidemii dłuższy termin - 14 dni - na złożenie zawiadomienia przy

płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT

- odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją

dla dużych podatników,

- zmiana na 1 lipca 2020 r. terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT
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- stawka 0% (zwolnienie przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach i imporcie) dla

niektórych towarów przekazanych nieodpłatnie na walkę z koronawirusem

Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-

Przeciwepidemicznych oraz „szpitalom jednoimiennym”, domom dla matek z

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób

bezdomnych w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych

domów pomocy oraz domów pomocy społecznej,

- 0% VAT dla darowizn komputerów przenośnych dla szkół. Warunkiem

zastosowania 0% stawki VAT jest udokumentowanie przekazań sprzętu umowami

darowizny na rzecz: placówek oświatowych (np. szkoły i przedszkola),

organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora

Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, organów prowadzących szkoły. Laptopy i

tablety muszą trafić do miejsc, w których odbywa się nauczanie.
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- elektroniczny czynny żal przez skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub

przez podatki.gov.pl.

- odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Rzeczywistych

- przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków za miesiące

marzec-maj 2020 do 20 lipca 2020 r. dla podatników, którzy spełnią określone

warunki.

- zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej za lipiec-grudzień 2020 r.

- E-paragon - możliwość przekazania klientowi, za jego zgodą i w sposób z nim

uzgodniony, paragonu fiskalnego w postaci elektronicznej.

- możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości za część

roku 2020 dla przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się wskutek

epidemii.

- możliwość zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli

zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe mające status

organizacji pożytku publicznego, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w

związku z koronawirusem.
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- przesunięcie terminu obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas

on-line w przypadku:

• świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez

stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w

zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także sprzedaży węgla, brykietu i

podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i

półkoksu przeznaczonych do celów opałowych – z 1 lipca 2020 r. na 1 styczeń

2021 r.,

• świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i

lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów

służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) – z 1

stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r.

Przesunięcie to zostanie dokonane rozporządzeniem Ministra Finansów. W tej

chwili trwają prace nad przygotowaniem tego rozporządzenia.

13

ul. Warmińskiego 18

85-950 Bydgoszcz

Tel.: +48 52 58 56 100

Fax :+48 52 58 42 990

www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Izba Administracji Skarbowej 

w Bydgoszczy


