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KORONAWIRUS

rozwiązania prawne i podatkowe dla 
przedsiębiorców
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Prawo podatkowe

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej

– odroczenie terminów

AKTUALIZACJA



CIT-8

Tarcza antykryzysowa

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 oraz zapłaty podatku.

31 maja 2020 r.

31 lipca 2020 r. – dla NGO



IFT

Tarcza antykryzysowa

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów:

przesunięcie terminu złożenia informacji IFT.

31 maja 2020 r.



ORD-U

Tarcza antykryzysowa

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów:

przesunięcie terminu złożenia informacji ORD-U.

31 maja 2020 r.



SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Tarcza antykryzysowa

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów:

zakończenie inwentaryzacji:

• jednostki podlegające nadzorowi KNF: przesunięcie o 2 miesiące
• pozostałe jednostki przesunięcie o 3 miesiące

terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego:

• jednostki podlegające nadzorowi KNF, w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne: przesunięcie o 2 miesiące
• pozostałe jednostki: przesunięcie o 3 miesiące

termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego:

• jednostki podlegające nadzorowi KNF, w tym fundusze inwestycyjne i emerytalne: przesunięcie o 2 miesiące
• pozostałe jednostki: przesunięcie o 3 miesiące



Terminy

Tarcza antykryzysowa

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i
sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
2) postępowaniach egzekucyjnych,
3) postępowaniach karnych,
4) postępowaniach karnych skarbowych,
5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
6) postępowaniach administracyjnych,
7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
8) kontrolach celno-skarbowych,
9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.
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Kwestie pracownicze

Nowe regulacje wynikające z ustawy o tarczy antykryzysowej –

zabezpieczenie miejsc pracy i dochodów pracowników

AKTUALIZACJA



OCHRONA MIEJSC PRACY

Przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania do wynagrodzeń 
pracowników: 

1. Dofinansowanie w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
czasu pracy (FGŚP)

2. Dofinansowanie na podstawie umowy ze starostą

3. Dofinansowanie poprzez udzielnie bezzwrotnej pożyczki

4. Zmiana czasu pracy (zmiany w zakresie nieprzerwanego odpoczynku
dobowego/tygodniowego, równoważnego czasu pracy)
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ZUS

Aktualne warunki przyznania ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych.

AKTUALIZACJA



❖ Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek
przed dniem 1 lutego 2020 r.

❖ Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą,
opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który
jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł.).

ZWOLNIENIE Z ZUS

Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek 
przysługuje:
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Warunki umów /  płynność finansowa / inne zagadnienia 

Aktualne warunki rozwiązywania umów

AKTUALIZACJA



UMOWY NAJMU

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2 zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron
umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania
powierzchni handlowej (umowy).

Wygaśnięcie zobowiązań stron umowy najmu 

Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i
wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres
obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy.

Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Obowiązek złożenia oferty 
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Dziękujemy za uwagę

Doradca podatkowy

Par tner  Zarządza j ący

m arc in.zarzyck i@ltca.p l

+48 504 147 871

grzegorz.n iebudek@ltca.pl

+48 795 997 029

Doradca podatkowy

Par tner  Zarządza j ący

anna.kubicz@ltca.pl

+48 506 071 669

MARCIN ZARZYCKI GRZEGORZ NIEBUDEK ANNA KUBICZ

Adwokat ,  Doradca podatkowy

Par tner  Zarządza j ący
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