
 

Warszawa, 19 marca 2020 r. 

ALERT PODATKOWY 
 

Jutro mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT 

 – firmy w potrzebie mogą złożyć wniosek o zaniechanie jej poboru 

 
Jutro, 20 marca, mija termin zapłaty zaliczki na podatek CIT za luty, czyli ostatni okres normalnego 

jeszcze funkcjonowania biznesu. Wyniki za marzec będą lub już są pogorszone ze względu na pandemię 

koronawirusa. 

Na dziś nie ma nowych konkretnych rozwiązań rządowej tarczy antykryzysowej pozwalających uniknąć 

płatności zaliczki.  

– Możliwe jest natomiast skorzystanie z istniejących już instrumentów w postaci wniosku o zaniechanie poboru 

zaliczek na podstawie art. 22 § 2a Ordynacji podatkowej – pisze ekspert podatkowy BCC Wojciech Pławiak. 

We wniosku konieczne jest uprawdopodobnienie, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach 

podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku 

przewidywanego na dany rok podatkowy. 

Wniosek powinien zostać złożony jak najszybciej przed terminem płatności najbliższej zaliczki, czyli do jutra. 

Kontakt z ekspertem: 
 
Wojciech Pławiak 

ekspert BCC ds. sporów podatkowych oraz podatku od nieruchomości 
tel. 609 241 737 
e-mail: wojciech.plawiak@bcc.org.pl 

 
 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Emil Muciński 
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 
 

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski 
działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i 
pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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