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Tarcza 1.0 wprowadziła wiele rozwiązań dotyczących m.in. zawieszenia czy 
wydłużenia terminów na spełnienie formalności przez podatników. Regulacje 
te odnoszą się nie tylko do podatników, ale również do organów podatkowych, 
które także otrzymały więcej czasu na dokonanie określonych czynności urzę-
dowych. Jednak przepisy tarczy 3.0 uchylają większość tych rozwiązań, mimo 
że stan epidemii nadal obowiązuje. Terminy zostaną odwieszone lub zaczną 
biec na nowo. Oznacza to ogromny chaos dla podatników.

Znowelizowane 31 marca przepisy ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej ustawa o COVID-19) na czas 
epidemii lub zagrożenia epidemicznego zawiesiły lub wydłużyły niektóre terminy obowią-
zujące podatników i organy podatkowe.
Na wstępie warto przypomnieć, że:

	■ od 14 marca 2020 r. na obszarze całej Polski został wprowadzony stan zagrożenia 
epidemicznego,

	■ od 20 marca 2020 r. obowiązuje z kolei stan epidemii.
Mimo że stan epidemii trwa nadal, ustawodawca postanowił skrócić czas zawieszenia ter-
minów. Przepisy tarczy 3.0 przewidują odwieszenie większości terminów po upływie 7 dni 
od opublikowania zmian w Dzienniku Ustaw.

1.�Dłuższy�termin�na�uzyskanie�interpretacji�indywidualnej
Wydłużono o 3 miesiące termin na wydanie interpretacji podatkowej w przypadku wnios-
ków złożonych (art. 31g ustawy o COVID-19):

	■ do 31 marca 2020 r., jeśli nie zostały w tym czasie rozpatrzone, oraz
	■ od 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.
Przypomnijmy, że według art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej Dyrektor KIS powinien wydać 
interpretację indywidualną bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy 
od dnia otrzymania wniosku. Przepisy tarczy 3.0 nie uchylają tego przepisu.

PRZYKŁAD
Wniosek o interpretację wpłynął 20 lutego 2020 r., ale Dyrektor KIS nie zdążył go rozpa-
trzyć do końca marca. W związku z tym termin na wydanie interpretacji przesuwa się 
z 20 maja na 20 sierpnia 2020 r.
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