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Mając na uwadze pytania w zakresie zależności pomiędzy spełnianiem warunków
wynikających z art. 33a ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług a korzystaniem przez
podatników z ułatwień wprowadzonych przez rząd w tzw. Tarczy Antykryzysowej,
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, co następuje.
Zgodnie z art. 33a ust. 2 pkt 1) lit a) ustawy o podatku od towarów i usług - przepis
ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach
należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków
stanowiących dochód budżetu państwa, (…) .
Pakiet ułatwień wprowadzony w ramach Tarczy Antykryzysowej daje podatnikom m.in.
możliwość:
- zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenie społeczne;
1.

- odroczenie terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne; lub
- rozłożenie tych składek na raty.
Mając ma uwadze ww. ułatwienia wprowadzone w związku z COVID-19, jeżeli podatnik
uzyska zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie
społeczne albo uzyska odroczenie lub rozłożenie na raty płatności ww. składek to nadal
spełnia przesłanki określone w art. 33a ust. 2 ustawy o VAT, bo nie zalega z płatnościami
bowiem kwota objęta ułatwieniem jest niewymagalna.
W tych przypadkach podatnikowi zostanie wystawione przez ZUS zaświadczenie
o niezaleganiu, które będzie zawierało dodatkową adnotację, że podatnik został zwolniony
z obowiązku opłacenia należności albo korzysta z odroczenia płatności składek lub rozłożenia
ich na raty.
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https://www.podatki.gov.pl/clo/covid-19-clo/#spis-tresci znajdują się informacje i wyjaśnienia
2.

oraz specyficzne rozwiązania, które powinny bądź mogą być stosowane w zakresie obrotu
towarowego z zagranicą w czasie pandemii COVID-19.
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Dodatkowo, w osobnej zakładce znajdują się „Pytania i odpowiedzi” dotyczące najbardziej
istotnych spraw celnych wymagających wyjaśnienia.

Powyższe informacje będą na bieżąco aktualizowane.
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