
Nota aktualizacyjna do książki 
Koszty uzyskania przychodów w CIT – co jest, a co nie jest kosztem. 

Przykłady, komentarze, interpretacje  (PGK1371e)

W  dniu 19 czerwca 2020 r. uchwalono ustawę o  dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o za-
twierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086), zawierającą także 
modyfikację ustawy o CIT. Poniżej znajduje się krótkie omówienie wprowadzonych zmian, które weszły 
w życie 24 czerwca 2020 r.

Przepis dotyczący zakazu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań 
z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wol-
nego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów lub wykonanych robót i usług nie będzie miał za-
stosowania, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu 
towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług powstała 
w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

Skrócono dla wierzycieli termin do skorzystania z ulgi na złe długi – w 2020 r. wynosi on 30 dni od upły-
wu terminu płatności, dla okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwen-
cje ekonomiczne z powodu COVID-19. Nowelizacja wprowadza także możliwość skorzystania z ulgi na 
złe długi przez podmioty uiszczające uproszczone zaliczki na podatek dochodowy (o 9% wartości wie-



rzytelności w przypadku małych podatników i 19% wartości wierzytelności w przypadku pozostałych 
podatników).

Nowelizacja wprowadza również możliwość odliczenia od dochodu darowizny dla domów pomocy 
społecznej, domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób 
bezdomnych (w tym z usługami opiekuńczymi), ośrodków wsparcia oraz rodzinnych domów pomocy. 
Dochód będzie można także pomniejszyć o darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery 
przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 
2020 r. określonym placówkom oświatowym (komputery te muszą przy tym być kompletne, zdatne do 
użytku i wyprodukowane nie wcześniej niż 3 lata przed dniem ich przekazania).

21 lipca 2020 r. wydano także objaśnienia podatkowe w  sprawie nowych preferencji stosowanych 
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (są one do-
stępne na stronie https://www.podatki.gov.pl). 


