
 

 

 
 

 

Warszawa, 12 listopada 2020 r. 
KL/532/368/PP/2020 

Pan 

Jan Sarnowski 

Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Finansów 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W nawiązaniu do pisma z dnia 6 listopada 2020 r. znak DD3.8200.19.2020 (zamieszczone na stronie 

internetowej RCL) kierującego do uzgodnień międzyresortowych projekt z dnia 2 listopada 2020 r. 

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów 

przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku 

dochodowego, przekazuję uwagi Konfederacji Lewiatan. 

Pragnę także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o organizacjach pracodawców  

(Dz. U, z 2015 r. poz. 2029), reprezentatywna organizacja pracodawców ma prawo opiniowania założeń 

i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów związków pracodawców. Oznacza to 

obowiązek kierowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw i interesów pracodawców 

do odpowiednich władz statutowych organizacji pracodawców, określając termin przedstawienia opinii, 

nie krótszy jednak niż 30 dni. Termin ten może zostać skrócony do 21 dni ze względu na ważny interes 

publiczny. Skrócenie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia.  

Rozumiemy istniejącą sytuację epidemiczną i gospodarczą oraz konieczność wprowadzania pilnych,  

w tym przypadku pożądanych przez przedsiębiorców rozwiązań, niemniej jednak, z obawą przyjmujemy 

rezygnację z przeprowadzenia konsultacji społecznych i nieprzekazania projektu rozporządzenia do 

zaopiniowania przez partnerów społecznych.  

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

Załączniki: 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 2 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych 

płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 

Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu z dnia 2 listopada 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych 

płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego 

 

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami w wykonywaniu 

niektórych rodzajów działalności gospodarczej, które powodują negatywne konsekwencje ekonomiczne 

dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, proponuje się 

przedłużenie niektórym płatnikom terminów na przekazanie zaliczek na podatek albo zryczałtowanego 

podatku. 

Jest to zmiana korzystna i pożądana przez przedsiębiorców, którzy ze względu na sytuację epidemiczną 

zmuszeni zostali do zawieszenia funkcjonowania swoich firm.  

Zarówno w uzasadnieniu jak i ocenie skutków regulacji podkreśla się, że wprowadzenie ułatwień  

w wypełnieniu niektórych obowiązków podatkowych dotyczy przedsiębiorców, którzy ponieśli 

negatywne konsekwencje w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Jednak wśród wymienionych 

rodzajów działalności, które uprawnione będą do przekazania w późniejszym terminie, pobranych 

zaliczek na podatek dochodowych albo zryczałtowanego podatku nie zostały się kina i kluby 

firmowe. Działalności te są szczególnie dotknięte skutkami COVID-19, ponieważ podlegają 

całkowitemu zamknięciu. 

 

W naszej ocenie katalog działalności wymienionych w rozporządzeniu powinien zostać rozszerzony  

o kod PKD 59.14.Z 

 
 
 
 
 

 
 
 

Konfederacja Lewiatan, KL/532/368/PP/2020 

59.14.Z  
Działalność związana 

z projekcją filmów  

Podklasa ta obejmuje:  
 projekcję filmów lub nagrań wideo w kinach, na 

otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach,  
 działalność klubów filmowych.  


