
COVID - 19
ALERT PRAWNY I PODATKOWY

Tarcza 2.0 – nowe rozwiązania 

AKTUALIZACJA – 9 kwietnia 2020 r. 



2

Proponowane zmiany

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

E-mail: covid@ltca.pl

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 odroczona do dnia 30 czerwca 2020 r.

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego.

2. Ceny transferowe. 

Przedłużenie do 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej

dokumentacji cen transferowych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy

rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych w przypadku podmiotów, których rok

obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w związku z

COVID-19, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, stanowiących pomoc publiczną mającą na

celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji –

Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej

epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Wsparcie w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również

stanowi wyżej wskazaną pomoc.

3. Ulgi podatkowe w ramach pomocy publicznej

Zwolnienie od 1 lipca 2020 r. z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut

wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obrotu kryptowalutami

Możliwość stosowania stawki 0 % VAT dla darowizn laptopów i tabletów na rzecz: placówek

oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych i operatora Ogólnopolskiej

Sieci Edukacyjnej (OSE). Preferencja ta zostanie wprowadzona na okres 2 miesięcy.

5. Stawka „0” VAT

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS na wniosek dłużnika może

odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres

przypadający pod dniu 31 grudnia 2019

6. Zwolnienie z odsetek za zaległości w ZUS

mailto:covid@ltca.pl
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Proponowane zmiany

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

E-mail: covid@ltca.pl

Podatkowe grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z

powodu COVID-19 i w związku z tym nie spełnią warunku rentowności oraz braku zaległości

podatkowych, zachowają status podatnika podatku dochodowego.

Zawieszenie spełnienia wymienionych warunków dotyczy wyłącznie roku podatkowego, który

rozpoczął się przed 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po 31 grudnia 2019 r. lub rozpoczął się po 31

grudnia 2019 r. ale przed 1 stycznia 2021 r.

7. Podatkowa Grupa Kapitałowa 

Wprowadzenie możliwości obniżenia wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%. Aktualnie

przepisy mówią o obniżeniu wymiaru czasu pracy o 20%. Dodano zapis maksymalnie, co oznacza, że

możliwe będzie obniżenie wymiaru czasu pracy np. o 10%.

Zgodnie z planowanymi zmianami świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Aktualnie świadczenie przysługuje od dnia złożenia wniosku.

8. Świadczenia FGŚP

Proponowana zmiana przyznaje możliwość uzyskania świadczenia postojowego maksymalnie trzy

razy. Aktualnie świadczenie postojowe jest świadczeniem jednorazowym.

9. Świadczenia postojowe 

O bezzwrotną pożyczkę będzie mógł się ubiegać każdy mikroprzedsiębiorca, nowe zapisy znoszą

obowiązek zatrudniania przez przedsiębiorców pracowników. Umorzenie pożyczki będzie możliwe

pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

10. Bezzwrotne pożyczki 

Zwolnienie z ZUS będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do

ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości

50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej

złożonej za dany miesiąc, jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1

lutego 2020 r.

Liczbę ubezpieczonych, obliczać się będzie nie uwzględniając ubezpieczonych będących

pracownikami młodocianymi

11. Zwolnienie z ZUS

mailto:covid@ltca.pl
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Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm

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

E-mail: covid@ltca.pl

Przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej

niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

Warunki dofinansowania:

• spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym

miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca

ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

• nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte

postępowanie restrukturyzacyjne;

• beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na

terytorium Polski;

• przedsiębiorca rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski;

• przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na

raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Finansowanie powinno być przeznaczone na:

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków

na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);

• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę

kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

• rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do

właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

• zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

2. Przeznaczenie finansowania

mailto:covid@ltca.pl
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Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm

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

E-mail: covid@ltca.pl

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta programu określać

będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania

finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w

szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z

wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

3. Warunki finansowania 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz

kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości

spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy.

4. Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Spadek 
przychodów 

Bazowa kwota 
subwencji na 

zatrudnionego

Kwota subwencji w zależności od liczby zatrudnionych (bez właściciela)

1 2 3 4 5 6 7 8

<25 ; 50% 12.000,00 PLN 12.000,00 24.000,00 36.000,00 48.000,00 60.000,00 72.000,00. 84.000,00 96.000,

<50 ; 75% 24.000,00 PLN 24.000,00 48.000,00 72.000,00 96.000,00 120.000,00 144.000,00 168.000,00 192.000

<75% ; 100% 36.000,00 PLN 36.000,00 72.000,00 108.000 144.000 180.000,00 216.000,00 252.000,00 288.000

mailto:covid@ltca.pl
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Tarcza finansowa PFR dla mikrofirm

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

E-mail: covid@ltca.pl

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75%

na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

• 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12

miesięcy od jej udzielenia;

• dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego

zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem

Rozwoju.

5. Warunki umorzenia

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu tego roku i będzie obsługiwana

w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na

stronie www.pfr.pl.

6. Jak uzyskać subwencję?

mailto:covid@ltca.pl
http://www.pfr.pl/
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Tarcza finansowa PFR dla 

małych i średnich firm

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

E-mail: covid@ltca.pl

Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50

mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Warunki dofinansowania:

• spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym

miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca

ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

• nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte

postępowanie restrukturyzacyjne;

• beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na

terytorium Polski;

• przedsiębiorca rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski;

• przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na

raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Finansowanie powinno być przeznaczone na:

• pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków

na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji);

• dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę

kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

• rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do

właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

• zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

2. Przeznaczenie finansowania

mailto:covid@ltca.pl
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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta programu określać

będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania

finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w

szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z

wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

3. Warunki finansowania 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach programu wsparcia finansowego dla MŚP obliczana

jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019.

Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku

obrotów w związku z COVID-19.

4. Wysokość udzielanego wsparcia finansowego

Tarcza finansowa PFR dla 

małych i średnich firm

Spadek 
przychodów 

Kwota subwencji jako 
% przychodów 

< 0 ; 25% 0%

<25% ; 50% 4%

<50 ; 75% 6%

<75% ; 100% 8%

MŚP średnio

Średni 
przychód MŚP

Kwota subwencji 

31 300 000 0

31 300 000 1 252 000

31 300 000 1 878 000

31 300 000 2 504 000

MŚP maksymalnie

Średni 
przychód MŚP

Kwota subwencji 

225 000 000 0

225 000 000 3 500 000

225 000 000 3 500 000

225 000 000 3 500 000

mailto:covid@ltca.pl
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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Otrzymana przez MŚP pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12

miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

• 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

• 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

• dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem

Rozwoju.

5. Warunki umorzenia

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm zostanie uruchomiona w kwietniu tego roku i będzie obsługiwana

w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na

stronie www.pfr.pl.

6. Jak uzyskać subwencję?

Tarcza finansowa PFR dla 

małych i średnich firm

mailto:covid@ltca.pl
http://www.pfr.pl/
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Tarcza finansowa PFR dla 

dużych firm

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

E-mail: covid@ltca.pl

Dla przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników, obrót przekracza 50

mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro.

Warunki dofinansowania:

• odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w

dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego

miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-

19;

• utracili zdolność produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez

zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-

19;

• nie otrzymują płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25%

należności;

• w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu rynku finansowego nie mają dostępu do rynku

kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;

• są uczestnikami Programów Sektorowych;

• nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte

postępowanie restrukturyzacyjne;

• beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego posiada rezydencję podatkową na

terytorium Polski;

• przedsiębiorca rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Polski;

• przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

• przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z

płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na

raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

mailto:covid@ltca.pl
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Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu – jesteśmy do dyspozycji 24/7: 

E-mail: covid@ltca.pl

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania beneficjenta programu określać

będzie umowa subwencji.

3. Warunki finansowania 

Tarcza finansowa PFR dla 

dużych firm

Finansowanie Polskiego Funduszu Rozwoju dostępne dla dużych firm może mieć formę:

• Finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o

rok o wartości nawet do 1 mld zł.

• Finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo

bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750

mln zł na podmiot.

• Finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub

akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

2. Przeznaczenie finansowania

Beneficjent Programu ma prawo przyznania mu wsparcia finansowego z Polskiego Funduszu Rozwoju

na warunkach w nim określonych, pod warunkiem złożenia stosownego wniosku o udzielenie

finansowania bezpośrednio do Polskiego Funduszu Rozwoju lub za pośrednictwem formularza

aplikacyjnego dostępnego na stronie www.pfr.pl

4. Jak uzyskać subwencję?

mailto:covid@ltca.pl
http://www.pfr.pl/


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

Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24/7

E-mail: covid@ltca.pl

Kontakt

mailto:marcin.zarzycki@ltca.pl
mailto:grzegorz.niebudek@ltca.pl
mailto:anna.kubicz@ltca.pl
mailto:covid@ltca.pl
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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

http://www.ltca.pl/
http://www.akademialtca.pl/

