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Praktyczny przegląd rozwiązań prawnych i podatkowych dla 

przedsiębiorców

Zapewniamy pełne wsparcie dla przedsiębiorców - jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7:

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669
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#1 Główne wyzwania dla biznesu

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Płynność finansowa

Podatki i ZUS

W ramach możliwych rozwiązań,

proponujemy podjęcie szeregu kroków,

które pozwolą na zachowanie płynności

finansowej.

Compliance

Aspekty prawne

Kwestie pracownicze
Proponujemy rozwiązania

pozwalające na zmianę warunków

zatrudniania, wynagradzania i

świadczenia pracy, jak również

uzyskanie dodatkowych środków

pomocowych.

Przedstawiamy rozwiązania pozwalające

na ograniczenie lub odroczenie płatności

należności budżetowych,

Obecna sytuacja związana z epidemią COVID-19 stawia przed przedsiębiorcami nowe wyzwania, a wprowadzenie

szybkich i skutecznych rozwiązań może być czynnikiem warunkującym dalsze funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Nasi eksperci przygotowali dla Państwa kompleksowe zestawienie rozwiązań, które pozwolą na zminimalizowanie

negatywnych skutków dla przedsiębiorców – nasze rozwiązania koncentrują się na 5 głównych obszarach

stanowiących największe wyzwania dla biznesu, tj.:

W tym obszarze, proponujemy

rozwiązania pozwalające na zmianę i

renegocjacje warunków zawartych

umów, jak również działania

restrukturyzacyjne.

Oferujemy pełne wsparcie w

zarządzaniu kryzysowym w obszarze

prawnym i podatkowym, w tym w

zakresie opracowania planów

kryzysowych i wdrażaniu rozwiązań

dostosowanych do indywidulnej

sytuacji każdego podmiotu.
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#2 Rozwiązania prawne

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Obecnie obowiązujące przepisy, pozwalają na podjęcie różnych działań, pozwalających m.in. na zmianę lub

renegocjację obecnie obowiązujących umów, jak również przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych.

Kluczowe działania, które mogą zostać podjęte obejmują:

Usługi LTCA obejmują zapewnienie kompleksowego wsparcia w ww.

kwestiach, w tym w szczególności w zakresie oceny i analizy możliwości

zastosowania konkretnego rozwiązania, przygotowania odpowiednich

dokumentów wraz z argumentacją faktyczną i prawną oraz reprezentacji

Klientów w procesach negocjacyjnych oraz sądowych.

Wsparcie LTCA

Zmiana i renegocjacje 
warunków umownych

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, możliwe jest podjęcie kroków, celem

zmiany lub renegocjacji zawartych umów, w szczególności w aspekcie

modyfikacji warunków wynagrodzenia i płatności, odstąpienia od umowy,

- z uwzględnieniem argumentacji faktycznej i prawnej dotyczącej

nadzwyczajnych okoliczności i siły wyższej.

Restrukturyzacja 

przedsiębiorstwa 

Ochroną przed utratą płynności finansowej, egzekucją należności oraz

wypowiadaniem przez kontrahentów umów może być otwarcie

postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa, w ramach którego

opracowany zostanie plan w zakresie zmniejszenia, odroczenia lub rozłożenia

na raty należności publicznoprawnych oraz wobec kontrahentów.

Compliance Opracowanie kompleksowego planu reagowania na sytuację kryzysową w

aspekcie organizacyjnym, prawnym i podatkowym z uwzględnieniem

wszystkich możliwych rozwiązań i instrumentów.
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#3 Rozwiązania podatkowe i ZUS

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Organ podatkowy, może na wniosek podatnika umorzyć w całości lub w części

zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną, w

przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem

publicznym. Decyzja uznaniowa.

Umorzenie

Odroczenie i 
rozłożenie na raty 

zaległości

Organ podatkowy, może na wniosek podatnika odroczyć lub rozłożyć na raty

zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od

nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, w przypadkach

uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja

uznaniowa.

Odroczenie i 
rozłożenie na raty 

podatku

Organ może na wniosek podatnika odroczyć termin płatności podatku lub

rozłożyć zapłatę podatku na raty, w przypadkach uzasadnionych ważnym

interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja uznaniowa.

Obecnie obowiązujące przepisy, pozwalają na podjęcie szeregu czynności, zmierzających do ograniczenia lub

odroczenia należności publicznoprawnych.

Kluczowe działania, które mogą zostać podjęte obejmują:

Brak zaliczek

Organ na wniosek podatnika ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik

uprawdopodobni, że zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do

podatku należnego za dany rok podatkowy.
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#3 Rozwiązania podatkowe i ZUS

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Zwolnienie 
płatnika

Organ może na wniosek zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli

pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego

egzystencji.

Obecnie obowiązujące przepisy, pozwalają na podjęcie szeregu czynności, zmierzających do ograniczenia lub

odroczenia należności publicznoprawnych.

Kluczowe działania, które mogą zostać podjęte obejmują:

Usługi LTCA obejmują zapewnienie kompleksowego wsparcia w ww. kwestiach, w tym

w szczególności w zakresie oceny i analizy możliwości wystąpienia z danym

wnioskiem, przygotowania odpowiednich dokumentów wraz z argumentacją faktyczną

i prawną oraz reprezentację Klientów przed organami.

Wsparcie LTCA

Zwrot VAT / 
ulgi na 

działalność 

Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosków o przyspieszony zwrot VAT oraz

aplikowania o ulgi podatkowe (m.in. B+R oraz IP BOX)

ZUS

W zakresie składek ZUS, można starać się o umorzenie, odroczenie terminu

płatności lub rozłożenie na raty składek na: ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.
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#4 Kwestie pracownicze

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Kwestie pracownicze stanowią jeden z najważniejszych elementów działań antykryzysowych, Przedsiębiorcy

mają możliwość zmiany zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników, jak również mogą ubiegać się o

dodatkowe świadczenia.

Kluczowe działania, które mogą zostać podjęte obejmują:

Usługi LTCA obejmują zapewnienie kompleksowego wsparcia w ww. kwestiach, w

tym w szczególności w zakresie oceny i analizy wprowadzenia danego rozwiązania,

przygotowania odpowiednich dokumentów wraz z argumentacją faktyczną i prawną

oraz reprezentację Klientów w relacjach z pracownikami oraz postępowaniach.

Wsparcie LTCA

Przedsiębiorcy mogą opracować nowe zasady wynagradzania i zatrudniania

pracowników.
Zmiana warunków

Propozycje rządowe przewidują możliwość korzystania z dodatkowych świadczeń

z ZUS dla pracowników (opieka nad dzieckiem) jak i przedsiębiorców.

Procedury
Opracowanie wewnętrznych procedur. Procedury mogą dotyczyć m.in.. zasad

pracy zdalnej i rozliczeń w tym zakresie, przymusowej kwarantanny

pracowników, zasad odbywania podróży służbowych oraz wynagrodzeń w

przypadku zamknięcia zakładu pracy.

Świadczenia
ZUS

Ubieganie się o dodatkowe świadczenia, w tym w szczególności z Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dodatkowe 

świadczenia
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#5 Zabezpieczenie płynności finansowej

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Zabezpieczenie płynności finansowej stanowi kluczowy aspekt w okresie przestoju gospodarczego.

Kluczowe działania, które mogą zostać podjęte obejmują:

Usługi LTCA obejmują zapewnienie kompleksowego wsparcia w ww. kwestiach, w

tym w szczególności w zakresie oceny i analizy możliwości wystąpienia z danym

wnioskiem, przygotowania odpowiednich dokumentów wraz z argumentacją

faktyczną i prawną oraz reprezentację Klientów przed organami.

Wsparcie LTCA

W celu utrzymania płynności finansowej, przedsiębiorcy mogą rozpocząć proces

renegocjowania zawartych kontraktów (w tym w szczególności umów leasingu

i kredytów), w tym pod kątem zawieszenia spłat.

Renegocjacje umów 
finansowych

Optymalizacja 
kosztów 

Sporządzenie planów ograniczenia kosztów oraz możliwości bardziej

efektywnego zarządzania modelem kosztowym, w tym poprzez obniżenie /

odroczenie części opłat (np. czynszu).

Analiza umów
Ocena ryzyk związanych z niewykonaniem umów oraz określenie możliwości

uchylenia się od obowiązku zapłaty odszkodowań lub kar umownych za

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów oraz możliwości modyfikacji lub

wygaśnięcia stosunków zobowiązaniowych.

Zabezpieczenia Z uwagi na możliwe problemy z regulowaniem zobowiązań, możliwe jest

wprowadzenie dodatkowych instrumentów ochronnych, które pozwolą na

ułatwienie dochodzenia należności od kontrahentów. Dodatkowo, możliwe jest

uzyskanie sądowych zabezpieczeń wykonania umów.

mailto:covid@ltca.pl
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#6 Specustawa – tarcza antykryzysowa

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Możliwość odliczenia straty w CIT i PIT poniesionej w 2020 r., od dochodu

uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50%

w porównaniu do 2019 r. Będzie można rozliczyć maksymalnie 5 mln straty

składając korektę CIT za 2019 r.

Wsteczne 
rozliczenie straty

Zniesienie opłaty 
prolongacyjnej

Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-

owskich. Chodzi o opłatę prolongacyjną naliczaną w przypadku odroczenia

terminu płatności lub rozłożenia na raty składek ZUS lub zobowiązań

podatkowych

Pożyczki bez PCC Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki zawieranej

przez przedsiębiorcę do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Podatek od 
marketów

Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej, czyli tzw. podatku od

supermarketów do 1 stycznia 2021 r. (miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r.).

Prolongata w PIT
Prolongata terminu przekazania zaliczek na podatek od przychodów z szeroko

rozumianej pracy (umowy o pracę, zlecenia itd.) pobranych w marcu i kwietniu (PIT).

Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, może być

dokonana do dnia 1 czerwca 2020 r.

Rząd opracowuje projekt specustawy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona jeszcze w marcu 2020 r.

Obecny projekt specustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań zapewniających wparcie przedsiębiorców,

obejmujących m.in.:

mailto:covid@ltca.pl
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#6 Specustawa – tarcza antykryzysowa

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Podatek od 
budynków

Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące

marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 roku (pod warunkiem spadku przychodów o

co najmniej 50%).

Zaliczki 
uproszczone

Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w

formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

Rząd opracowuje projekt specustawy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona jeszcze w marcu 2020 r.

Obecny projekt specustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań zapewniających wparcie przedsiębiorców,

obejmujących m.in.:

Ulga na złe długi

Przesunięcie 
JPK_VAT

Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z

ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy

będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

Darowizna Odliczanie od dochodu darowizn na zwalczanie Covid-19.

Podatek od 
nieruchomości

Gminy mogą wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości. Gmina może

również przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w

kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów

dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (pod

warunkiem spadku przychodów o co najmniej 50%).

mailto:covid@ltca.pl
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#6 Specustawa – tarcza antykryzysowa

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Zawieszenie 
kontroli

Wprowadzenie kompetencji dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, które

z mocy prawa zawiesi postępowania i kontrole podatkowe.

Interpretacje 
podatkowe

Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa

podatkowego o okres jednego miesiąca (z możliwością dalszego przedłużenia).

Rząd opracowuje projekt specustawy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona jeszcze w marcu 2020 r.

Obecny projekt specustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań zapewniających wparcie przedsiębiorców,

obejmujących m.in.:

Pożyczka
Przyznanie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy do 5 tys. zł.

Możliwość umorzenia pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 6

miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

PPK i CRBR
Przesunięcie obowiązku utworzenia PPK w średnich przedsiębiorstwach na 1

października 2020 r. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia

informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dopłaty do 
wynagrodzeń

Dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków Funduszu

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50% minimalnego

wynagrodzenia, w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju

ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Warunkiem pomocy jest m.in.

spadek obrotów gospodarczych, rozumiany jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu

ilościowym lub wartościowym nie mniej niż o 15 proc.

mailto:covid@ltca.pl
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#6 Specustawa – tarcza antykryzysowa

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669

Przyznanie świadczenia postojowego dla osób prowadzących jednoosobową

działalność gospodarczą oraz dla osób pracujących na podstawie umów

cywilnoprawnych (80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł). Świadczenie nie

będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu. Możliwość złożenia wniosku o

wypłatę drugiego świadczenia postojowego (łącznie 4160 zł). Istnieje konieczność

spełnienia dodatkowych warunków.

Postojowe dla 
JDG i zleceń 

Obniżka 
czynszu

Obniżenie o 90% czynszu za okres, gdy najemca lokalu nie prowadził działalności

w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie

stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii.

Przyznanie świadczenia postojowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

zatrudniających pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych

przedsiębiorcy (im większy spadek, tym większe świadczenie). Świadczenie może

być przyznane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, a dla średnich przedsiębiorstw

na 3 miesiące.

Postojowe dla 
MŚP 

Opłaty 
abonamentowe

Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat abonamentowych za każdy

radioodbiornik czy telewizor w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Rząd opracowuje projekt specustawy antykryzysowej, która ma zostać wprowadzona jeszcze w marcu 2020 r.

Obecny projekt specustawy przewiduje wprowadzenie rozwiązań zapewniających wparcie przedsiębiorców,

obejmujących m.in.:

Usługi LTCA obejmują zapewnienie kompleksowego wsparcia w ww. kwestiach, w

tym w szczególności w zakresie bieżącego monitorowania zmian legislacyjnych,

indywidualnej oceny i analizy możliwości wdrożenia danego rozwiązania,

przygotowania odpowiednich dokumentów wraz z argumentacją faktyczną i prawną

oraz reprezentację Klientów przed organami i instytucjami publicznymi.

Wsparcie LTCA
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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!

Doradca podatkowy

Par tner  Zarządzający

marc in.zarzyck i@ltca.p l

+48 504 147 871

grzegorz.n iebudek@ltca.p l

+48 795 997 029

Doradca podatkowy

Par tner  Zarządzający

anna.kubicz@ltca.p l

+48 506 071 669

MARCIN ZARZYCKI GRZEGORZ NIEBUDEK ANNA KUBICZ

Adwokat ,  Doradca podatkowy

Par tner  Zarządzający

.

LTCA ZARZYCKI NIEBUDEK KUBICZ SP.K.

ul. J.U. Niemcewicza 26 lok. U10, Warszawa

biuro@ltca.pl | +48 795 005 007

www.ltca.pl

www.akademialtca.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7

E-mail: covid@ltca.pl

Tel: +48 506 071 669
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