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KORONAWIRUS

rozwiązania prawne i podatkowe dla 
przedsiębiorców
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I. Prawo podatkowe

1. Aktualne warunki przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej:

– odroczenie terminów niektórych obowiązków podatkowych,
– zwolnienia/ulgi podatkowe.

II. Kwestie pracownicze i ZUS

1. Aktualne możliwości pracodawców.
2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej. 
3. Aktualne warunki przyznawania ulg w spłacie ZUS.
4. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej.

III. Warunki umów / płynność finansowa / inne zagadnienia

1. Aktualne warunki rozwiązywania / renegocjacji umów.
2. Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej:

- bezzwrotne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
- droczenie płatności rat kredytów

PLAN WEBINARU
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Prawo podatkowe

Aktualne warunki przyznania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych.



OBECNE REGULACJE
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

02

01

03

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną (planowane jest zniesienie opłaty prolongacyjnej).

Organ podatkowy, na uzasadniony wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych

ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, 
w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.! Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych mogą znaleźć zastosowanie do wszystkich rodzajów zobowiązań
podatkowych podatników (m.in. PIT, CIT, VAT) oraz do należności przypadających od płatników (np. zaliczki na
podatek PIT).



OBECNE REGULACJE
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

01
ograniczyć pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że
zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego
za dany rok podatkowy;

Organ podatkowy, na uzasadniony wniosek podatnika może:

Wydłużenie terminu może nastąpić tylko w stosunku do terminu, który jeszcze nie upłynął. !

wydłużyć termin złożenia m.in. deklaracji podatkowej, informacji o
schematach podatkowych MDR lub JPK.

02
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Prawo podatkowe

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej

– odroczenie terminów niektórych obowiązków podatkowych
.



JPK_VAT

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Duzi przedsiębiorcy –

wdrożenie od 1.04.2020 

Mali i średni przedsiębiorcy –

wdrożenie od 1.07.2020 

Wszyscy przedsiębiorcy –

wdrożenie od 1.07.2020



NOWA MATRYCA VAT

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Wszyscy przedsiębiorcy –

wdrożenie od 1.07.2020
Wszyscy przedsiębiorcy –

wdrożenie od 1.04.2020

Wiążące Informacje Stawkowe będą chronić

również od 1.07.2020



BIAŁA LISTA 

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek 

spoza białej listy – 14 dni

Zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek 

spoza białej listy – 3 dni



KASY ONLINE

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

usługi gastronomiczne, sprzedaży węgla, brykietu i 
podobnych paliw stałych  

1.01.2021

usługi gastronomiczne oraz usługi  usług w 
zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

1.07.2020

sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw 
stałych -

1.07.2020



ZALICZKI NA PIT

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Później, bo do 20 lipca 2020 r., zapłacą zaliczki na PIT 

za marzec i kwiecień:

• pracodawcy od przychodów ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej,
spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z
ubezpieczenia społecznego,

• płatnicy potrącający zaliczki od umów zlecenia i
umów o dzieło oraz od przychodów z praw
majątkowych.

Płatnicy przekazują pobrane zaliczki na podatek 

do 20 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym pobrano zaliczki. 



DEKLARACJE PIT

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i 
zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to 

do 31 maja 2020 r.

30 kwietnia 2020



CIT-8

Tarcza antykryzysowa

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku.

31 maja 2020 r.

31 lipca 2020 r. – dla NGO



MDR/TPR

Tarcza antykryzysowa

MDR TPR

W przypadku schematów podatkowych krajowych, terminy
na wykonanie obowiązków związanych z raportowaniem, nie
rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w

okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca 2020 r.

Terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

W projekcie przewidziano możliwość przedłużenia do dnia

30 września 2020 r. terminu do złożenia informacji o
cenach transferowych (TP-R), 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.



SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Tarcza antykryzysowa

Planowane jest również odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora
prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem
sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz
udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

Termin nieznany



PODATEK OD PRZYCHODÓW Z NIERUCHOMOŚCI 
KOMERCYJNYCH

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Termin zapłaty podatku od przychodów z takich 
budynków za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony 

do 20 lipca 2020 r. (zarówno w PIT, jak i w CIT).

Właściciele m.in. centrów handlowych, domów 
towarowych, budynków biurowych itp. mają 
obowiązek zapłacić podatek od przychodów z 

takich budynków do 

20 dnia następnego miesiąca. Uwaga!!
Możliwość przesunięcia terminu dotyczy tych, u których 

wszystkie przychody (nie tylko z budynków) będą niższe o co 
najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku 

poprzedniego.



PODATEK HANDLOWY

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Podatek zostanie odroczony 

do końca 2020 roku

Wprowadzenie obowiązku opłaty podatku od 
sprzedaży detalicznej planowane było na

1.07.2020



Interpretacje podatkowe / 
kontrole i postępowania

Tarcza antykryzysowa

Interpretacje podatkowe Kontrole i postępowania 

Możliwość zawieszenia z urzędu lub na wniosek
toczące się już postępowania podatkowe oraz
kontrole podatkowe i celno-skarbowe.

Minister finansów będzie mógł wydać
rozporządzenie, w którym zawiesi postępowania i
kontrole.

Do terminów postępowań i kontroli zawieszonych
w tym trybie nie wlicza się okresów ich
zawieszenia.

UWAGA: możliwe problemy ze zwrotem VAT

1.

2.

3.

Trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

przedłuża się o 3 miesiące.

Dodatkowo Minister właściwy do spraw finansów
publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć
ten termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3
miesiące.



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Tarcza antykryzysowa

Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia 
terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych 
w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej jednak niż do 

30 września 2020 r. 



OPŁATA Z TYTUŁU 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się 
w terminie do dnia 

31 marca 2020 r.

Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie 
do dnia 

30 czerwca 2020 r.



PPK

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Przesunięcie obowiązku dotyczącego PPK w 
średnich przedsiębiorstwach 

termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK 

27 października 2020

termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK 

10 listopada 2020

Przesunięcie obowiązku dotyczącego PPK w 
średnich przedsiębiorstwach 

termin na zawarcie umów o zarządzenie PPK 

24 kwietnia 2020

termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK 

11 maja 2020



CRBR

Aktualnie Tarcza antykryzysowa

Zgłoszenie beneficjentów dla Spółek założonych 
przed 13.10.2019

13 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie beneficjentów dla Spółek założonych 
przed 13.10.2019

13 lipca 2020 r.
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Prawo podatkowe

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej

– zwolnienia/ulgi podatkowe.



STRATA PODATKOWA

Podatnicy CIT i PIT, którzy:

ponieśli stratę w 2020 roku, oraz

uzyskali w 2020 roku przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej
działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym (czyli w 2019 r.),

1.

2.

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o 

kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku poprzedzającym (2019 r.)

➢ W celu dokonania obniżenia, podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.
➢ Nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

Podstawa prawna: art. 52k PIT i art. 38f CIT



ULGA NA ZŁE DŁUGI

Nowe przepisy zwolnią dłużników z obowiązku zwiększenia dochodu (stanowiącego 
podstawę obliczenia zaliczki ) za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 

2020 r., o niezapłaconą kwotę na rzecz wierzyciela, jeżeli:

podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z
powodu COVID-19;

uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika,
który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku
średnich przychodów.

1.

2.

Wierzyciel wciąż może skorzystać z „ulgi na złe długi” w CIT i PIT

Podstawa prawna: art. 52q PIT i art. 38i CIT



ULGA NA ZŁE DŁUGI

Nowe przepisy nie dotyczą dłużników, którzy:

rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale
2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów;

rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

1.

2.



UPROSZCZONE ZALICZKI 

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę
wpłacania zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania
zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy
informują w deklaracji składanej za 2020 r.

Mały podatnik - przychody ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczyła w
poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro.

Pozostali podatnicy mogą skorzystać z art. 22§ 2a OP - Organ podatkowy, na wniosek podatnika,
ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, 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.

Podstawa prawna: art. 52r PIT i art. 38j CIT



ZWOLNIENIE ŚWIADCZEŃ

Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie postojowe
otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

Zwalnia się z podatku dochodowego świadczenia polegające na wyżywieniu i
zakwaterowaniu pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest
niezbędna dla funkcjonowania „infrastruktury krytycznej” (m.in. zaopatrzenie
w energię, surowce energetyczne i paliwa; sieci teleinformatycznych,
zaopatrzenie w wodę, transportowe).

Wartość świadczeń jest zwolniona z PIT i nie jest wliczana do podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna: art. 52m PIT



ZWIĘKSZONE LIMITY ZWOLNIEŃ

Podwyższa się limity zwolnień przedmiotowych w PIT:

z 1000 zł do 3 000 zł w odniesieniu zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, tj. zapomóg
wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do
tej organizacji;

z 6 000 zł do 10 000 zł w odniesieniu do zapomóg, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b, tj. zapomóg
otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub
śmierci;

z 1 000 zł do 2 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. świadczeń, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 67, tj. świadczeń z ZFŚS;

z 2 000 zł do 3 000 zł w odniesieniu do uzyskanych w 2020 r. oraz 2021 r. dopłat do zorganizowanego
wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS (art. 21
ust. 1 pkt 78 lit b).

1.

2.

Podstawa prawna: art. 52l PIT 

3.

4.



PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia od
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, może przedłużyć,
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w

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

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości

2. Przedłużenie terminu płatności rat

Podstawa prawna: art. 15p i q ustawy o COVID-19



OPŁATA PROLONGACYJNA I ODSETKI 

Projekt ustawy przewiduje następujące zwolnienia:

W przypadku odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożeniu na raty, opłata prolongacyjna nie będzie
pobierana - opłata wynosi teraz 4% kwoty podatku lub zaległości podatkowej.

Podobnie w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek ZUS lub umowy o rozłożenie
należności na raty składek ZUS, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty
prolongacyjnej.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zaniechać w całości lub w
części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, określając w szczególności rodzaj podatku,
zakres terytorialny zaniechania, okres, w którym następuje zaniechanie, i grupy obowiązanych, których
dotyczy zaniechanie, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu
epidemii w związku z COVID-19 oraz skutki nimi wywołane.

1.

2.

Podstawa prawna: art. 15za i 15zb ustawy o COVID-19  

3.



ODLICZENIE DAROWIZN

Podatnik może odliczyć od 
dochodu (również przy 
zaliczkach) darowizny

przekazane w 2020 r. na 
przeciwdziałanie COVID-19, 

na rzecz:

podmiotom wykonującym działalność
leczniczą (opieka zdrowotna i transport
sanitarny), wpisanym do wykazu, o
którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-
19;

Agencji Rezerw Materiałowych z
przeznaczeniem na cele wykonywania
zadań ustawowych;

Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-
Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem
na cele wykonywania działalności
statutowej.

Podstawa prawna: art. 52n PIT i art. 38g CIT



ODLICZENIE DAROWIZN

Darowiznę można odliczyć bez limitu, jeśli jej przekazanie nastąpiło
od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w następujący sposób:

Dla darowizny przekazanej do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca
200% wartości darowizny;

Dla darowizny przekazanej w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca
150% wartości darowizny;

Dla darowizny przekazanej od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu
podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny

1.

2.

Podstawa prawna: art. 52n PIT i art. 38g CIT

3.
➢ darowizny pieniężne dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek obdarowanego,
➢ darowizny rzeczowe dokumentujemy oświadczeniem obdarowanego o ich przyjęciu oraz dowodem, z którego

wynikać będzie wartość oraz dane identyfikujące darczyńcę.



Zerowa stawka VAT

➢ Wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z 20 maja 2020 r. o wyrobach medycznych;
➢ Szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;
➢ Produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z 6 września z 2001 r. Prawo

farmaceutyczne;
➢ Produkty biobójcze - wyłącznie środki dezynfekujące;
➢ Specjalistyczne testy diagnostyczne;
➢ Środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary

ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Wyprodukowane lub kupione przez firmy produkty przekazane w darowiźnie na

walkę z COVID, zostają objęte 0% stawką podatku VAT. Są to m.in.:

Przedsiębiorcy skorzystają ze zwolnienia, jeśli darowizny dokonywane są na rzecz: Agencji Rezerw
Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Szpitali zakaźnych -
przekształconych w jednoprofilowe szpitale zakaźne (tzw. szpitale jednoimienne).

Stawka 0% obowiązuje od 1 lutego do 31 sierpnia 2020 r.



Inne preferencje

Projekt ustawy przewiduje następujące rozwiązania:

Koszty kwalifikowane ponoszone w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów
niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą obliczenia
zaliczki.

Podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które
wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego do opodatkowania tych
dochodów stawkę podatku 5% przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które
zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, i wprowadzone do ewidencji środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za towary, o których powyżej uważa się w szczególności:
maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki,
okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

1.

2.

Podstawa prawna: art. 52t, 52u i 52v PIT i 38k, 38l i 38m CIT

3.
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Kwestie pracownicze

Aktualne możliwości pracodawców 



OBECNE REGULACJE

02

01

03

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron;

rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;

wypowiedzenie warunków pracy lub płacy;

Aktualne regulacje co do zasady nie dają pracodawcom realnych możliwości ochrony miejsc pracy. 
Pracodawcy mają możliwość redukowania zatrudnienia lub zmiany warunków pracy i płacy:

04 rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia (m.in. dyscyplinarka/niezdolność do
wykonywania pracy/ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków przez pracownika)

praca zdalna05
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Kwestie pracownicze

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej –

zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników 



FUNDUSZ GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Przedsiębiorca u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 
COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, 

wsparcie dotyczy zarówno wynagrodzenia, jak i składek ZUS

Kto może wystąpić o przyznanie świadczeń?

1. Każdy przedsiębiorca bez względu na wielkość

2. Przedsiębiorca, który nie zalegał w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ZUS i Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019

3. Przedsiębiorca w stosunku do którego istnieje brak przesłanek do
ogłoszenia upadłości



FUNDUSZ GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wsparcie przedsiębiorca może uzyskać jeżeli zaistniał u niego jeden z dwóch przypadków 
wskazanych w ustawie: nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19  i wprowadzono okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy

Spadek obrotów gospodarczych 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług,
w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

❖ nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po
dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego

❖ nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego
miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego;



FUNDUSZ GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wsparcie przedsiębiorca może uzyskać jeżeli zaistniał u niego jeden z dwóch przypadków 
wskazanych w ustawie: nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19  lub wprowadzono okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy

Okres przestoju Pracodawca

Wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż 50% nie niższe jednak niż w wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za

pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

FGŚP

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w
którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r.

Uwaga!!



FUNDUSZ GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Wsparcie przedsiębiorca może uzyskać jeżeli zaistniał u niego jeden z dwóch przypadków 
wskazanych w ustawie: nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia 

COVID-19  lub wprowadzono okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego czasu pracy

Obniżenie wymiaru czasu pracyPracodawca
Może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru
czasu pracy.

Dofinansowywane do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie

więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia
wniosku (2.079,43 PLN)

FGŚP



PRZYKŁADY 

Przestój

Pensja przed obniżką: 4.600,00 zł
Pensja po obniżce: 2.600,00 zł (wartość 50% obniżenia nie 
może być niższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Dofinansowanie: 1.300,00 zł  (50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 1.300,00 zł

Pensja przed obniżką: 9.200,00 zł
Pensja po obniżce: 4.600,00 zł (wartość 50% obniżenia nie 
może być niższa niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Dofinansowanie: 1.300,00 zł (50% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 3.300,00 zł

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Pracownik B
Pełen Etat: 4.000,00 zł
Obniżenie do 4/5 etatu: 3.200,00 zł (nie może być 
niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia)
Dofinansowanie: 2.079,43 zł (max 40% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2019 r. –
5198,58 zł)
Wypłata pracodawcy: 1.120,57 zł 

Pracownik C
3/5 etatu: 3.120,00 zł
Obniżenie do 1/2 etatu: 2.600,00 zł (nie może być 
niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia)
Dofinansowanie: 1.300,00 zł (50% wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 1.300,00 zł 



FUNDUSZ GWARANTOWANYCH 
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Pozostałe informacje 

Wsparcie dostępne jest przez okres 3 miesięcy od daty złożenia wniosku

wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków

przedsiębiorca, może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w
zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.



DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW – UMOWA ZE STAROSTĄ

❖ części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – w przypadku mikro-, małych i średnich
przedsiębiorców zatrudniających pracowników,

❖ części kosztów prowadzenia działalności – w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
niezatrudniającego pracowników.

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie będzie dotyczyło 

może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom.



spadku obrotów rozumianych jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług obliczone jako stosunek
łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku
o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Spadek obrotów 

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW – UMOWA ZE STAROSTĄ



Spadek obrotów

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części 
kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia 

społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wysokość dofinansowania, a spadek obrotów 

co najmniej 30% 

co najmniej 50% 

co najmniej 80%

Wysokość dofinansowania

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
składkami, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
w odniesieniu do każdego pracownika

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
składkami, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
w odniesieniu do każdego pracownika

w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze
składkami, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
w odniesieniu do każdego pracownika

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ 
PRACOWNIKÓW – UMOWA ZE STAROSTĄ



PRZYKŁADY 

Spadek o 30%
Pensja przed obniżką: 4.600,00 zł
Pensja po obniżce: 2.300,00 zł
Dofinansowanie: 1.150,00 zł  (50% pensji, ale nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 1.150,00 zł

Pensja przed obniżką: 9.200,00 zł
Pensja po obniżce: 4.600,00 zł
Dofinansowanie: 1.600,00 zł (50% pensji, ale nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 3.000,00 zł

Spadek o 50%
Pensja przed obniżką: 4.600,00 zł
Pensja po obniżce: 2.300,00 zł
Dofinansowanie: 1.150,00 zł  (50% pensji, ale nie więcej niż 70% kwoty) 
minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 1.150,00 zł

Pensja przed obniżką: 9.200,00 zł
Pensja po obniżce: 4.600,00 zł
Dofinansowanie: 1.820,00 zł (50% pensji, ale nie więcej niż 70% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 2.780,00 zł

Spadek o 80%
Pensja przed obniżką: 4.600,00 zł
Pensja po obniżce: 2.300,00 zł
Dofinansowanie: 1.150,00 zł  (90% pensji, ale nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 1.150,00 zł

Pensja przed obniżką: 9.200,00 zł
Pensja po obniżce: 4.600,00 zł
Dofinansowanie: 1.300,00 zł (90% pensji, ale nie więcej niż 50% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia)
Wypłata pracodawcy: 3.300,00 zł



Pozostałe informacje 

może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom

wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu stosownego oświadczenia przez przedsiębiorcę,
zawierającego m.in. informacje o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową

przedsiębiorca będzie obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową
przez okres dofinansowania oraz okres równy temu okresowi, po zakończeniu dofinansowania. W
przypadku niedotrzymania tego warunku będzie zobowiązany do zwrotu dofinansowania.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć o spełnianiu
określonych warunków, m.in.:
❖ w zakresie wielkości spadku obrotów,
❖ zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem
❖ posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,



❖ ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku (dobowego), do nie mniej niż 8 godzin, i
nieprzerwanego odpoczynku (tygodniowego), do nie mniej niż 32 godzin, obejmującego co
najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego;

❖ zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest
dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w
okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami
wolnymi od pracy;

❖ zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż
wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w
porozumieniu.

OGRANICZENIA CZASU PRACY/
ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-
19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, 

ubezpieczenie zdrowotne I Fundusz Pracy do końca III kwartału 2019 r., dopuszczalne jest:



ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA DO PRACOWNIKÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników
niepełnosprawnych:

z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym,

dodatek do kwoty bazowej: z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł.
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ZUS

Aktualne warunki przyznania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych.



OBECNE REGULACJE
ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

02

01

03

odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę
prolongacyjną

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym może:

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, 
w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

!
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ZUS

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej –

zwolnienie z ZUS/świadczenia postojowe/zasiłki 



❖ składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych,

❖ należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,

❖ za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące, za pracowników oraz
za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,

ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie dotyczy składek:



❖ jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą;

❖ wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

❖ jest mikroprzedsiębiorcą;

❖ nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców (dofinansowanie pracowników,
świadczenie postojowe);

❖ osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł netto);

❖ przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek
wyłącznie na własne ubezpieczenia.

ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek 
przysługuje, jeżeli płatnik składek:



Zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z
tytułu składek, ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy
wymiaru tych składek.

ZWOLNIENIE Z ZUS

Wysokość zwolnienia:

Jeśli dotychczas składki odprowadzone były od przeciętnego
wynagrodzenia (5227 zł brutto), wynosiły one 1431,48 zł. Natomiast jeśli
korzystano z przywilejów np. mały ZUS wpłata miesięczna to 609,14 zł.
Zatem w pierwszym przypadku pomoc państwa to łącznie 4200 tys. zł, a w
drugim – 1818 zł.

Pozostałe informacje 

Wniosek:

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z
tytułu składek, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31
maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia

30 czerwca 2020 r.



ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

❖ jednorazowa wypłata dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób wykonujących pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych,

❖ świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł).

❖ świadczenie nie będzie podlegać oskładkowaniu i opodatkowaniu,

❖ świadczenie będzie skierowane do ww. osób, jeśli nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

❖ prawo do świadczenia będzie przysługiwać z tytułu przestoju ekonomicznego (w następstwie wystąpienia zagrożenia
epidemicznego), które trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie, pod
warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia był niższy niż 15 681 zł..

❖ świadczenie będzie przysługiwać, jeśli osoby te rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. i nie zawiesiły
działalności gospodarczej, a ich przychód z prowadzenia tej działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca
kalendarzowego uległ obniżeniu o co najmniej 15%.

Świadczenia postojowe 



ŚWIADCZENIA POSTOJOWE

❖ świadczenie przysługiwać będzie także osobom, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r.

❖ Osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, będą miały prawo do świadczenia postojowego, jeśli
umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r.

❖ świadczenie będzie przysługiwać, jeżeli wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej
50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. albo jeżeli zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę
wynagrodzeń

❖ wysokość świadczenia nie będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie cywilnoprawnej jak
również faktycznej wypłaty wynagrodzenia za ograniczone wykonanie umowy. W każdym przypadku wynosić będzie 80%
minimalnego wynagrodzenia.

Świadczenia postojowe 



ZASIŁKI 

❖można wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres dłuższy niż 14
dni po 25 marca.

❖można wystąpić o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach. W takim
przypadku będzie on przysługiwał w ramach limitu 60 dni w roku
kalendarzowym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy są objęci
ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia. Jeśli oboje rodzice
dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też
podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.
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Aktualne warunki rozwiązywania umów



OBECNE REGULACJE

Siła wyższa to zatem zdarzenie :

• o charakterze zewnętrznym; 
• niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do 

przewidzenia;
• którego skutkom nie można zapobiec

Wśród najczęściej podawanych przykładów siły
wyższej pojawiają się klęski żywiołowe, jak pożary,
powodzie czy epidemie.

Istnieją zatem wszelkie przesłanki ku temu, aby
wybuch epidemii koronawirusa zaklasyfikować jak
zdarzenie o charakterze siły wyższej.

Rebus sic stantibus

Aby zastosować klauzulę rebus sic stantibus muszą zaistnieć
wszystkie następujące przesłanki:

• nastąpi nadzwyczajna zmiana stosunków,
• zmiana ta powoduje nadmierne trudności w spełnieniu

świadczenia albo grozi jednej ze stron rażącą stratą,
• strony nie przewidywały wpływu nadzwyczajnej zmiany

stosunków na zobowiązanie, przy czym istotny jest brak
przewidzenia nie tyle samej zmiany stosunków, co jej
wpływu na zobowiązanie.

Nadzwyczajna zmiana stosunków może mieć charakter bądź
naturalny (np. powódź, niezwykle surowa zima), bądź też być
wywołana czynnikiem ludzkim (np. wojna, strajk, zamieszki).



UMOWY NAJMU

Proponowane rozwiązania mają na celu, w szczególności wsparcie najemców powierzchni w obiektach
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, których działalność została ograniczona lub
zakazana. Proponowane rozwiązania

❖ redukcja wysokości czynszu o 90% za okres, w którym działalność jest niewykonywana ze 
względu na ograniczenia wynikające z przepisów prawa;

❖ wyłączenie odpowiedzialności najemcy za nienależyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie
wynikające z zakazu lub ograniczenia działalności, w szczególności konieczność zapłaty
odszkodowań lub kar umownych;

❖ automatyczne przedłużenie do dnia 30 czerwca 2020 roku umów najmu lokalu zawartych przed
dniem wejścia w życie projektowanej ustawy na warunkach dotychczasowych w drodze
jednostronnego oświadczenia woli najemcy;

❖ zablokowanie możliwości wypowiedzenia przez wynajmujących umowy najmu lub wysokości 
czynszu do dnia 30 czerwca 2020 roku 

❖ możliwość przedłużenia trwającego okresu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
do 30 czerwca 2020 roku w drodze jednostronnego oświadczenia woli najemcy.



POŻYCZKI

Starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na
pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy

❖ Pożyczka może być udzielona do wysokości 5 000 zł.

❖ Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta
weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

❖ Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie
kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

❖ Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod
warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia
nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w
stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

❖ We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o nie zmniejszeniu stanu
zatrudnienia.
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Dziękujemy za uwagę
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Par tner  Zarządzający

marc in.zarzyck i@ltca.p l
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+48 795 997 029

Doradca podatkowy

Par tner  Zarządzający

anna.kubicz@ltca.pl

+48 506 071 669

MARCIN ZARZYCKI GRZEGORZ NIEBUDEK ANNA KUBICZ

Adwokat ,  Doradca podatkowy

Par tner  Zarządzający
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