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WAŻNE TERMINY DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 
JAK BYŁO? JAK JEST PODSTAWA PRAWNA 

Wejście w życie przepisów o 

przedsiębiorcach-konsumentach 

1 czerwca 2020 r. 1 lipca 2021 r. art. 62 Ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (dalej jako 

„Ustawa”) 

Zgłoszenie danych do Centralnego 

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

13 kwietnia 2020 r. 13 lipca 2020 r. art. 52 Ustawy 

Wprowadzenie dokumentów 

ewidencji odpadów do bazy danych o 

produktach i opakowaniach oraz o 

gospodarce odpadami  

31 lipca 2020 r. 31 stycznia 2021 r. art. 42 Ustawy 

Sporządzanie dokumentów ewidencji 

odpadów w formie papierowej 

30 czerwca 2020 r. 31 grudnia 2020 r. art. 42 Ustawy 

Wniosek o zwolnienie z obowiązku 

opłacania należności z tytułu składek 

do ZUSu za miesiące: marzec, kwiecień 

i maj 

- 30 czerwca 2020 r. art. 31zp Ustawy 

Stosowanie przepisów ustawy o 

podatku od sprzedaży detalicznej do 

przychodów ze sprzedaży detalicznej 

1 lipca 2020 r. 1 stycznia 2021 r. art. 47 Ustawy 

KWESTIE DOT. NIERUCHOMOŚCI JAK BYŁO? JAK JEST PODSTAWA PRAWNA 

Termin wypowiedzenia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego (w tym wysokości 

czynszu) 

zgodnie z 

wypowiedzeniem 
możliwość 

przesunięcia do 30 

czerwca 2020 r. 

art. 31u Ustawy 

Termin wypowiedzenia umowy najmu 

innego niż lokal mieszkalny (w tym 

wysokości czynszu) 

zgodnie z 

wypowiedzeniem 
możliwość 

przesunięcia do 30 

czerwca 2020 r. 

art. 31t Ustawy 

Opłata roczna z tytułu użytkowania 

wieczystego 

do dnia 31 marca 

każdego roku, z 

góry za dany rok 

opłatę za rok 2020 

wnosi się w terminie 

do dnia 30 czerwca 

2020 r. 

art. 15j Ustawy 
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KWESTIE PODATKOWE JAK BYŁO? JAK JEST PODSTAWA PRAWNA 

Termin na zawiadomienie o realizacji 

przelewu na rachunek bankowy spoza 

tzw. „białej listy” 

(płatności za transakcje o wartości 

pow. 15 tys. zł) 

3 dni od dnia 

zlecenia przelewu 
14 dni od dnia 

zlecenia przelewu 

art. 15zzn Ustawy 

Termin do złożenia informacji o 

cenach transferowych (dot. 

sporządzania lokalnej dokumentacji) 

do końca 

dziewiątego 

miesiąca po 

zakończeniu roku 

podatkowego 

30 września 2020 r. art. 31z Ustawy 

Termin do złożenia oświadczenia o 

sporządzeniu lokalnej dokumentacji 

cen transferowych, w przypadku 

podmiotów, których rok podatkowy 

lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 

31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 

dniem 31 grudnia 2019 r. 

do końca 

dziewiątego 

miesiąca po 

zakończeniu roku 

podatkowego 

30 września 2020 r. art. 31z ust. 2 Ustawy 

Termin do dołączenia do lokalnej 

dokumentacji cen transferowych 

grupowej dokumentacji cen 

transferowych, w przypadku 

podmiotów, których rok obrotowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 

r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 

2019 r. 

do końca 

dwunastego 

miesiąca po 

zakończeniu roku 

obrotowego 

31 grudnia 2020 r. art. 31z ust. 3 Ustawy 

Wdrożenie nowego JPK_VAT 1 kwietnia 2020 r. – 

dla dużych 

przedsiębiorców  

1 lipca 2020 r. – dla 

wszystkich 

przedsiębiorców  

art. 63 Ustawy 

Terminy zawarcia umowy o 

prowadzenie PPK dla przedsiębiorstw 

zatrudniających co najmniej 50 osób, 

ale mniej niż 250 osób 

 

w terminie do 10 

dnia miesiąca 

następującego po 

upływie 3 miesięcy 

od dnia 1 stycznia 

2020 r., a więc 11 

maja 2020 r.  

 

w terminie do 10 

dnia miesiąca 

następującego po 

upływie 9 miesięcy 

od dnia 1 stycznia 

2020 r., a więc do 10 

listopada 2020 r. 

art. 54 Ustawy 

Terminy zawarcia umowy o 

zarządzanie PPK dla przedsiębiorstw 

w terminie nie 

później niż 10 dni 

roboczych przed 

w terminie nie 

później niż 10 dni 

roboczych przed 

art. 54 Ustawy 
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zatrudniających co najmniej 50 osób, 

ale mniej niż 250 osób 

upływem terminu 

na zawarcie umowy 

o prowadzenie PPK, 

a więc 24 kwietnia 

2020 r.   

upływem terminu na 

zawarcie umowy o 

prowadzenie PPK, a 

więc do 27 

października 2020 r. 

Wdrożenie nowej matrycy VAT 1 kwietnia 2020 r. 1 lipca 2020 r. art. 63 Ustawy 

Termin zapłaty zaliczek na podatek 

dochodowy od osób fizycznych za 

kwiecień i marzec  

do 20 dnia 

następnego 

miesiąca/kwartału 

do 1 czerwca 2020 r. art. 52o Ustawy 

Wydanie interpretacji indywidualnej 

dot. przepisów prawa podatkowego 

przez uprawniony organ 

3 miesiące od 

dnia otrzymania 

wniosku 

przedłużenie o 

dodatkowe 3 

miesiące 

art. 31g Ustawy 

INNE JAK BYŁO? JAK JEST PODSTAWA PRAWNA 

Uzyskanie licencji przez podmioty 

wykonujące pośrednictwo przy 

przewozie osób 

1 kwietnia 2020 r.  30 września 2020 r. art. 31r Ustawy 

Stosowanie dotychczasowych 

przepisów do wyrobów akcyzowych 

nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze 

względu na ich 

przeznaczenie 

31 marca 2020 r. 31 sierpnia 2020 r. art. 60 Ustawy 

Wniesienie sprzeciwu wobec 

zgłoszenia znaku towarowego 

3 miesiące od daty 

ogłoszenia o 

zgłoszeniu znaku 

towarowego w 

„Biuletynie Urzędu 

Patentowego” 

możliwość 

przesunięcia terminu 

- 1 lipca 2020 r. 

art. 31j Ustawy 

 

 

 

 

 

 


