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TARCZA 

ANTYKRYZYSOWA 

 
 

KOMPENDIUM WIEDZY TARCZA ANTYKRYZYSOWA  

DLA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY** 

(wybrane zagadnienia) 

 

STAN NA DZIEŃ 30 KWIETNIA 2020 r. 

Uwaga: 

* *przedsiębiorca, który nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące 

warunki:  

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników , tzn. zatrudniał max. 49 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając 

pracowników przebywających: (i) na urlopach macierzyńskich, (ii) urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, (iii) urlopach ojcowskich, (iv) urlopach 

rodzicielskich i (v) urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, a także  

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 

milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 
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Szanowni Państwo,  

pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 spowodowało 

wprowadzenie przez organy państwowe stanu pandemii tj. w początkowej fazie stanu zagrożenia 

epidemicznego, a później obecnie istniejącego stanu epidemii. Te okoliczności bezpośrednio miały 

wpływ  na wiele dziedzin naszego życia codziennego, w tym także bardzo negatywnie oddziaływują 

na działalność przedsiębiorców. Organy państwowe  podjęły decyzję o wprowadzeniu pakietów 

osłonowych dla firm, aby złagodzić negatywne skutki przeciwdziałania chorobie COVID-19..  W tym 

celu wprowadzono w życie pakiet ustaw nazywany potocznie „Tarczą Antykryzysową” (a jej kolejne 

wersje potocznie nazywano „Tarczą 2” , czy „Tarczą 3”. Nowe zmiany ustawowe wprowadziły do 

życia szereg ulg  zwolnień.  Proces otrzymania pomocy przez danego przedsiębiorcę wymaga od 

niego – poza samą wiedzą o rodzaju takiej możliwości - spełnienia określonych przepisami warunków 

oraz dokonania złożenia stosownych pism/wniosków w urzędach państwowych. 

W związku z występującymi wątpliwościami i trudnościami po stronie przedsiębiorców 

postanowiliśmy przygotować ogólnodostępne kompendium wiedzy, które liczymy, że pomoże 

przedsiębiorcom w tym trudnym czasie. Opracowanie oparto przede wszystkim na przepisach 

następujących ustaw: a) z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), b) z dnia 16 kwietnia 

2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), c) z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 568). 

Wyboru rodzajów pomocy dokonał r.pr. Paweł Piotrkowicz – Prezes Zarządu ZPP 

O/Warszawa 

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Zrzeszenia Prawników Polskich Oddział w Warszawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.zpp.warszawa.pl 

Kancelaria Prawnicza PAULUS 
www.kppaulus.pl 

I. DOFINANSOWANIE w zakresie wynagrodzeń brutto pracowników (w przypadku przestoju 

ekonomicznego i/lub obniżenia wymiaru czasu pracy) 

3-miesięczne dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy dotyczące (i) wynagrodzeń brutto swoich 

pracowników oraz (ii) opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należne od 

pracodawcy od ww. wynagrodzeń; z uwagi na wystąpienie spadku obrotów gospodarczych  

w 

 następstwie wystąpienia COVID-19 

1. WARUNKI: 

1) dofinansowanie przysługuje na czas wprowadzenia przez przedsiębiorcę: a) przestoju 

ekonomicznego lub b) obniżonego wymiaru czasu pracy - w sytuacji wystąpienia  

u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19; 

2) przez spadek obrotów rozumiana jest sytuacja, gdy następuje spadek sprzedaży (dostawy) 

towarów i/lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym w następstwie wystąpienia 

COVID-19: 

a) nie mniej niż o 15%  obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych 

miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy  

z roku 2019, lub 

b) nie mniej niż o 25 %  obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca 

poprzedniego; 

3) prowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 2 miesiące przed datą złożenia wniosku, 

aby wykazać spadek obrotów z dowolnie wybranego/wskazanego miesiąca kalendarzowego 

przypadającego po dniu 1.01.2020r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku,  

w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; 

4) przedmiotowe dofinansowanie do wynagrodzenia może być łączone z inną pomocą Państwa 

z tytułu tzw. tarczy antykryzysowej, jednakże nie może ono być przyznane w stosunku do 

tego samego pracownika w zakresie tego samego tytuły pomocy na ochronę miejsca pracy, 

tzn. dofinansowania na wynagrodzenie (i składkę) dla pracownika z uwagi na przestój lub 

obniżenie wynagrodzenia; 

5) brak zalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek (należności) do ZUS do 

końca III kwartału 2019 r. (nie dotyczy przypadku gdy przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub 

otrzymał decyzję urzędu skarbowego - w zakresie spłaty zadłużenia i ją realizuje); 

6) w przypadku:  

a) przestoju ekonomicznego wypłaca się wynagrodzenie obniżone max. o 49% ; 

b) obniżenia wymiaru czasu pracy może to nastąpić max. o 20%, jednakże nie więcej niż do 

½ etatu. W każdym wypadku wynagrodzenie nie może być niższe niż min. wynagrodzenie 

za pracę (oczywiście proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). 

7) konieczność zawarcia stosownego Porozumienia ze związkiem zawodowym (a w wypadku 

gdy taka organizacja nie działa u pracodawcy , z przedstawicielami pracowników), w którym 

określone zostaną warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub 

obniżonego wymiaru czasu pracy oraz czas ich wprowadzenia i grupy pracowników nim 
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objęte. Kopię Porozumienia przesyła się właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy  

w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia jego zawarcia; 

8) nie zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, o których 

mowa w art. 10 i 11 Prawa upadłościowego, tzn. nie jest on niewypłacalny ( Dłużnik jest 

niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań 

pieniężnych, tj. jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy 

miesiące lub gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten 

utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące); 

9) złożenie – do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy  

- stosownego bezpłatnego wniosku wraz z załącznikami, tj. a) kopią Porozumienia ze 

związkiem zawodowym (przedstawicielami pracowników), b) wykazem pracowników 

uprawnionych, c) Oświadczeniem dot.: (i) bycia małym przedsiębiorcą, (ii) wykazaniem 

spadku obrotów w 2020r. z uwagi na COVID-19; (iii) braku przesłanek do złożenia wniosku  

o upadłość, (iv) niezaleganiu z ww. świadczeniami do ZUS i US (vide pkt 4); (v) braku łączenia 

niniejszej pomocy z inną (vide powyższy pkt 3). Wniosek można złożyć w formie papierowej 

lub elektronicznej za pomocą portalu „praca.gov.pl”. Ponadto na portalu tym znajdują się 

wzory: (i) wniosku, i (ii) załączników do niego tzn. umowa, wykaz pracowników oraz klauzula 

RODO.  

 

2. RODZAJ: 

1) w przypadku przestoju ekonomicznego: 

a) maksymalna kwota dofinansowania wynagrodzenia na jednego pracownika w kwocie 

1.300,00 zł brutto oraz  

b) składka na ubezpieczenie społeczne pracownika należna od pracodawcy od przyznanego 

ww. dofinansowania w kwocie 233,09 zł. Przy czym wysokość składki uzależniona jest od 

wysokości składki wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy tj. od 0,67% do 

3,33%; podane wyżej dofinansowanie składki obliczone zostało dla składki wypadkowej w 

wysokości 1,67%. Skutkiem tego wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne 

należne od pracodawcy od przyznanego dofinansowania wynagrodzenia może być różna. 

2) w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy – a) maksymalna kwota dofinansowania 

wynagrodzenia na jednego pracownika w kwocie 2.079,43 zł brutto oraz b) składki na 

ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego ww. dofinansowania 

wyniesie 372,84 zł. Przy czym wysokość składki uzależniona jest od wysokości składki 

wypadkowej obowiązującej u danego pracodawcy tj. od 0,67% do 3,33%; podane 

dofinansowanie składki obliczone zostało dla składki chorobowej w wysokości 1,67%. 

Skutkiem tego wysokość przyznanej składki na ubezpieczenie społeczne należne od 

pracodawcy od przyznanego świadczenia może być różna; 

3) wysokość dofinansowania ww. w pkt 1 i 2 pomocy może ulec zmianie, gdyż wyliczona została 

na dzień 02.04.2020r. Skarb Państwa dopłaca - przy obniżonym wymiarze czasu pracy  

- połowę wynagrodzenia danego pracownika, 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. Tak więc wysokość 
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dofinansowania będzie zmieniała się kwartalnie w zależności od podanego przez Prezesa GUS 

obowiązującego powyżej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia; 

4) oczywiście przy obliczaniu wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika 

uwzględnia się jego wymiar czasu pracy, tzn. przy zatrudnieniu na ½ etatu podane wyżej 

kwoty dofinansowania należy podzielić na pół. 

 

3. WARUNKI: 

1) Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 rozumianych jako 

zmniejszenie sprzedaży obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 

wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie od 1 stycznia 2020r. do dnia 

poprzedzającego dzień złożenia nw. Wniosku w porównaniu do łącznych obrotów  

z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (za miesiąc można 

także przyjąć 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych). 

2) Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę 

oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych Umową (stanowiącą 

załącznik do Wniosku) oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych 

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień 

miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. 

3) Utrzymanie w zatrudnieniu pracowników objętych Umową przez okres, na który przyznane 

zostało dofinansowanie (w przypadku niedotrzymania tego warunku dofinansowanie zwraca 

się bez odsetek - w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty - proporcjonalnie 

do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika). 

4) Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu: (i) na swoją 

siedzibę, lub (ii) miejsce wykonywania pracy przez pracowników; w terminie 14 dni licząc od 

dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. 

Formularz Wniosku można pobrać ze strony internetowej dowolnego powiatowego urzędu 

pracy. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu 

„praca.gov.pl”. Ponadto na portalu tym znajdują się wzory: (i) wniosku, i (ii) załączników do 

niego tzn. umowa, wykaz pracowników oraz klauzula RODO.  

5) Nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną 

sfinansowane z innych środków publicznych, tzn. w przypadku gdy zostanie złożony inny 

wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia tego samego pracownika (współpracownika na 

umowie cywilnoprawnej). 

 

4. RODZAJ I SKUTKI: 

1) Dofinansowanie, poza pracownikami, obejmuje także osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej podobnej umowy cywilnoprawnej, 

do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jeżeli z tego tytułu podlegaj obowiązkowi 

ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu )nie dot. pomocy domowej zatrudnionej przez 

osobę fizyczną). 

2) Dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące licząc od miesiąca 

złożenia Wniosku (przy czym RM może ten okres przedłużyć). 

3) Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia ww. spadku obrotów gospodarczych  

i wynosi:  
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a) spadek co najmniej 30% – kwota stanowiąca sumę 50% wynagrodzeń pracowników 

objętych Wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do 

każdego pracownika; 

b) spadek co najmniej 50% – kwota stanowiąca sumę 70% wynagrodzeń pracowników 

objętych Wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, 

powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do 

każdego pracownika; 

c) spadek co najmniej 80% – kwota w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej 

sumę 90% wynagrodzeń pracowników objętych Wnioskiem wraz ze składkami na 

ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% 

kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia 

społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.  

 

II. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń 

 

1. WARUNKI: 

1) problem z wypłatą wynagrodzeń pracownikom; 

2) zweryfikowana luka płynnościowa na podstawie wyciągu z rachunku bankowego 

przedsiębiorcy (potwierdzająca stan środków na poziomie „0 zł”), oraz analiza krótkiej 

płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem 

agenta operacyjnego: PKO/Pekao/BGK); 

3) złożenie stosownego wniosku wraz z załącznikami: 

a) kopie „rocznych Sprawozdań finansowych” za lata 2018 i 2019 (wraz z opinią biegłego 

rewidenta, w wypadku gdy była wymagana); 

b) informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz  

z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian  

w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach); 

c) informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, 

na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna 

przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. 

zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych); 

d) plan wpływów i wydatków w okresie najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu 

przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanej COVID-19  

– w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki 

ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne, 

podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych 

 i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki 

zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności; 

e) dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny 

nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 

miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się 



 

www.zpp.warszawa.pl 

Kancelaria Prawnicza PAULUS 
www.kppaulus.pl 

przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich 

wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty 

złożenia wniosku). 

 

2. RODZAJ:  

pożyczka z Agencji Rozwoju Przemysłu  na sfinansowanie wynagrodzeń (kwota netto wymagana do 

pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń wypłacana wprost na konto pracownika). 

III. Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym 

 

1. WARUNKI: 

1) deficyt w kapitale obrotowym; 

2) w 2019 r. łączny obrót przekroczył kwotę 4 mln zł; 

3) posiadanie dodatniego wyniku za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto); 

4) prowadzenie tzw. pełnej księgowości; 

5) złożenie stosownego wniosku wraz załącznikami: 

a) kopie „rocznych Sprawozdań finansowych” za lata 2018 i 2019 (wraz z opinią biegłego 

rewidenta, w wypadku gdy była wymagana); 

b) informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz  

z parametrami ich spłaty (ew. z uwzględnieniem przewidywanych zmian  

w harmonogramach spłaty wraz informacją o ustanowionych zabezpieczeniach); 

c) informacja o zatrudnieniu – liczba osób/ etatów / forma zatrudnienia – na koniec 2019, 

na moment składania wniosku, planowana w okresie finansowania – informacja istotna 

przy szacowaniu zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kwestie pracowników/ ew. 

zasiłków ZUS/ płatności na rzecz działalności gospodarczych); 

d) plan wpływów i wydatków w okresie najbliższych 12 miesięcy – przy wskazaniu 

przewidywanego ewentualnego ograniczenia działalności spowodowanej COVID-19 

 – w podziale na poszczególne kategorie wydatków (operacyjne – wynagrodzenia, składki 

ZUS/ paliwo, usługi obce: w tym dzierżawy/ najmy/ leasingi operacyjne/ serwis/ inne, 

podatki, opłaty, pozostałe oraz finansowe: planowane spłaty leasingów finansowych 

i kredytów/pożyczek/ innych zobowiązań finansowych); wskazanie okresu na jaki 

zakładane jest ograniczenie działalności i niezbędne jest wsparcie płynności; 

e) prognoza finansowa na kolejne lata finansowania, tj. obejmująca okres pożyczki  (w tym 

prognoza uproszczona); 

f) dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń (w przypadku wyceny 

nieruchomości dopuszcza się przyjmowanie operatów szacunkowych nie starszych niż 24 

miesiące od daty złożenia wniosku, zaś w przypadku maszyn i urządzeń dopuszcza się 

przyjęcie ich wartości księgowej netto wg stanu na max. 31.12.2019r. i potwierdzenie ich 

wartości polisą ubezpieczeniową lub ich wyceny nie starszej niż 12 miesięcy od daty 

złożenia wniosku). 
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2. RODZAJ:  

Pożyczka obrotowa z Agencji Rozwoju Przemysłu w kwocie od 0.8 mln do 5 mln złotych na okres do 6 

lat. 

IV. 50% ulga w płatności należności do ZUS na 3 miesiące 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) przedsiębiorca (dowolna forma prowadzenia działalności, tzn. wpis do CEIDG lub KRS) 

zatrudniający od 10 do maksymalnie 49 pracowników (łącznie ze sobą), który był zgłoszony 

jako płatnik składek: 

a) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. – ulga za marzec 2020r.; 

b) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. 

 -ulga za kwiecień 2020r.;  

c) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

- ulga za maj 2020r. 

2) nie opłacenie składek do ZUS-u za dany miesiąc, tzn. w przypadku opłacenia już składek za 

dany miesiąc przedmiotowa ulga nie przysługuje; 

3) złożenie, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020r., – do ZUS-u - stosownego bezpłatnego 

Wniosku RDZ wraz z załącznikami w nim wymienionymi: 

a) online, tzn. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej ZUS można pobrać taki 

wniosek w wersji elektronicznej i przesłać go do ZUS-u w jednym z kwalifikowanych 

sposobów, tzn. z podpisem elektronicznym  czy poprzez e-PUAP (strony internetowe: 

PUE ZUS lub www.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”); 

b) przesłanie jako tradycyjnej przesyłki pocztowej (wersja papierowa)’ 

c) większość placówek ZUS umożliwia osobiste wrzucenie przesyłki listowej do specjalnych 

skrzynek wystawionych przed Urzędem, ale wtedy nie mamy potwierdzenia złożenia 

wniosku. 

4) przesłanie za marzec, kwiecień i maj 2020 r. deklaracji rozliczeniowych lub imiennych 

raportów miesięcznych na dotychczasowych zasadach i terminach (chyba, że jest z tego 

obowiązku zwolniony). 

 

2. RODZAJ ZWOLNIENIA:  

1) możliwość uzyskania 50% ulgi w płatności składek do ZUS-u przez 3 miesiące, tzn. za miesiące 

marzec, kwiecień i maj 2020r. (tak na chwilę obecną, gdyż RM może ten okres wydłużyć);  

2) ulga dot. wszystkich składek opłacanych do ZUS.  

 

3. SKUTKI:  

1) brak konieczności opłacania 50% składek za ten okres, gdyż składki do ZUS zostaną opłacone 

z budżetu Państwa; 

2) w przypadku odmowy przyznania 50% ulgi ZUS wydaje stosowną decyzję, od której 

przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS. Na decyzję Prezesa ZUS przysługuje skarga do 

wojewódzkiego sądu administracyjnego. Do powyższych postępowań mają zastosowanie 
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stosowne przepisy KPA oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi; 

3) osoba, której dotyczy ulga oraz zgłoszeni przez nią członkowie rodziny - zachowują prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; 

4) przychody z tytułu ulgi nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatkach PIT lub 

CIT. 

 

V. Odroczenie lub rozłożenie na raty należności do ZUS 

 

1. WARUNKI 

1) posiadanie statusu płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (bez 

znaczenia od kiedy jest prowadzona działalność); 

2) składki naliczane za miesiąc styczeń 2020r. i później; 

3) stosowny wniosek RDU zostanie złożony w okresie obowiązywania: (i) stanu zagrożenia 

epidemicznego albo (ii) stanu epidemii albo (iii) w okresie 30 dni następujących po odwołaniu 

ostatniego z nich; 

4) złożenie w okresie podanym wyżej w pkt 3 – do ZUS-u - stosownego bezpłatnego Wniosku 

RDU wraz z załącznikami w nim wymienionymi: 

a) online, tzn. w wersji elektronicznej, na stronie internetowej ZUS można pobrać taki 

wniosek w wersji elektronicznej i przesłać go do ZUS-u w jednym z kwalifikowanych 

sposobów, tzn. z podpisem elektronicznym  czy poprzez e-PUAP (strony internetowe: 

PUE ZUS lub www.gov.pl (zakładka „Złóż wniosek”); 

b) przesłanie jako tradycyjnej przesyłki pocztowej (wersja papierowa); 

c) większość placówek ZUS umożliwia osobiste wrzucenie przesyłki listowej do specjalnych 

skrzynek wystawionych przed Urzędem, ale wtedy nie mamy potwierdzenia złożenia 

wniosku. 

 

2. RODZAJ:  

1) odroczenie terminu płatności, lub  

2) rozłożenie na raty –  należności z tytułu składek do ZUS; 

3) w przypadku gdy stosowny wniosek zostanie złożony w okresie: (i) obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego, albo (ii) stanu epidemii (jest wprowadzony obecnie)  albo (iii)  

w okresie 30 dni następujących po odwołaniu ostatniego z nich - opłata prolongacyjna nie 

zostanie naliczona od należności za okres od 1 stycznia 2020 r. 

 

VI. Odroczenie płatności podatku (każdego) 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) każdy przedsiębiorca, któremu uiszczenie należności podatkowej w terminie spowoduje 

utratę płynności finansowej; 

2) złożenie stosownego wniosku do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca 

prowadzenia działalności . 
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VII. Rozłożenie na raty zaległości w płatności podatku (każdego) 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) każdy przedsiębiorca, któremu uiszczenie należności podatkowej w terminie spowoduje 

utratę płynności finansowej; 

2) złożenie stosownego wniosku do Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

2. RODZAJ ULGI :  

1) zapłata należności podatkowej; 

2) uiszczenie istniejącej już zaległości podatkowej; 

3) uiszczenie odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. 

VII. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczki 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) mały podatnik CIT (pełna forma sprawozdawczości); 

2) każdy podatnik PIT; 

3) złożenie stosownego wniosku do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca 

prowadzenia działalności; 

4) rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek skutkuje obowiązkiem ich uiszczania na 

zasadach ogólnych. 

 

VIII. Umorzenie zaległości w płatności podatku (każdego) 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) każdy przedsiębiorca, któremu uiszczenie należności podatkowej spowoduje utratę płynności 

finansowej; 

2) złożenie stosownego wniosku do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca 

prowadzenia działalności . 

 

2. RODZAJ ULGI :  

1) istniejąca już zaległość podatkowa; 

2) odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 

3) opłata prolongacyjna. 

 

IX. Płatność zaliczki na PIT/CIT w obniżonej wysokości 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) każdy przedsiębiorca, któremu uiszczenie należności podatkowej w terminie spowoduje 

utratę płynności finansowej; 
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2) wykazanie, że obliczane w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy są 

niewspółmiernie wysokie w stosunku do przewidywanego podatku do zapłaty na koniec 

roku; 

3) złożenie stosownego wniosku do Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

X. Odroczenie płatności podatku PIT od wynagrodzeń pracowników 

 

1. WARUNKI: 

1) brak wniosku do US, gdyż przysługuje ona z mocy prawa; 

2) negatywne skutki ekonomiczne z powodu COVID-19  (tak więc należy być przygotowanym na 

wykazanie tych okoliczności do czasu upływu przedawnienia, tzn. do końca 2026r.). 

 

2. RODZAJ:  

1) odroczenie do 1 czerwca 2020r. płatności do US:  

a) zaliczki pobranej od wynagrodzeń pracowników, oraz 

b) podatku zryczałtowanego od dochodów/przychodów osób wykonujących umowy 

zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw  - pobranych w marcu i kwietniu 

2020 r. 

 

XI. Uzyskanie korzystniejszych warunków gwarancji de minimis z BGK 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z POŻYCZKI:  

1) każdy przedsiębiorca, który na dzień 1 lutego 2020r. nie miał zaległości w płatnościach do 

ZUS i US; 

2) wniosek należy złożyć do 31 grudnia 2020r.; 

3) wdrożenie tej możliwości w danym Banku, a także decyzja należy do danego Banku (należy 

sprawdź ofertę gwarancji de minimis oraz jej dostępność w banku, który wprowadzi takie 

gwarancje w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. 

 

2. RODZAJ : 

1) gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu obrotowego lub inwestycyjnego do 80% jego 

wysokości; 

2) brak prowizji za udzielenie tej gwarancji; 

3) wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego. 

 

XII. Korzystniejsze warunki uzyskania kredytu na innowacje technologiczne 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA:  

1) posiadanie środków własnych, lub 

2) kredyt technologiczny (inwestycyjny) w banku komercyjnym (tu Lista banków komercyjnych 

współpracujących z BGK); 

3) wnioski o premię technologiczną można składać w terminach naboru wniosków (szczegółowe 

dane dostępne:  

a) Szczegóły i dokumenty obecnie trwającego naboru wniosków; 
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b) Generator wniosków o dofinansowanie. 

 

2. RODZAJ : 

1) tzw. „Premia technologiczna” w BGK na spłatę części kredytu na innowację technologiczną 

jest dotacją finansującą do 70% kwoty inwestycji (projektu); 

2) wydłużenie terminu naboru wniosków do 24 czerwca 2020r. (w tym połączenie rundy 4 i 5); 

3) wydłużenie terminu na podpisanie umowy kredytowej z 30 do 60 dni; 

4) wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy  

o dofinansowanie z 30 na 67 dni; 

5) wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji środowiskowej z 10 na 12 miesięcy; 

6) wprowadzenie paneli zdalnych (aby nie narażać przedsiębiorców i ekspertów na konieczność 

osobistego stawiennictwa się na panele). 

 

XIII. Możliwość czasowego rozwiązania dotychczasowej umowy uprawniającej do korzystania z 

lokalu użytkowego (np. najmu czy dzierżawy) w tzw. galeriach handlowych , tj. obiektach 

handlowo-usługowych o pow. powyżej 2.000m2 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA:  

1) brak możliwości prowadzenia działalności w tzw. galerii handlowej z uwagi na urzędowy 

zakaz; 

2) istniejąca umowa cywilnoprawna uprawniająca do korzystania z powierzchni użytkowej 

stanowiącej część galerii handlowej; 

3) ogłoszony stan (i) zagrożenia epidemicznego lub (Ii) stanu epidemii - w związku z COVID-19 

skutkujący wprowadzeniem zakazu handlu w galeriach handlowych; 

4) złożenie właścicielowi (dysponentowi) galerii handlowej Oświadczenia o czasowym 

rozwiązaniu umowy cywilnoprawnej; 

5) terminy związane z czasowym rozwiązaniem umowy cywilnoprawnej liczone są od: (i) dnia 

wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności w galeriach handlowych, (ii) dnia zniesienia 

tego zakazu. 

 

2. RODZAJ uprawnienia: 

1) rozwiązanie (nie wypowiedzenie, a więc skutek dalej idący)) takiej umowy cywilnoprawnej  

z dniem wprowadzenia urzędowego zakazu handlu, tzn. brak obowiązku wykonywania 

świadczeń wynikających z takiej umowy cywilnoprawnej w okresie istnienia takiego zakazu 

(np. świadczenie czynszu); 

2) w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności  

w galeriach handlowych, jedna strona takiej umowy uprawniona dotychczas do korzystania  

z powierzchni użytkowej (np. najemca, dzierżawca) może złożyć drugiej stronie umowy tj. 

oddającemu do korzystania powierzchnię użytkową (np. wynajmujący) - bezwarunkową  

i wiążącą ofertę przedłużenia obowiązywania danej umowy cywilnoprawnej na takich samych 

warunkach, jak przed złożeniem Oświadczenia o jej czasowym rozwiązaniu; 

3) taka „nowa” umowa (de facto wznowiona) wiąże jej strony przez okres odpowiadający 

długości okresu obowiązywania zakazu plus dodatkowo przez sześć miesięcy; 
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4) w przypadku, gdy ww. terminie nie zostanie złożone Oświadczenie o „wznowieniu” 

obowiązywania danej umowy cywilnoprawnej, to uważa się, że do czasowego wygaśnięcia 

umowy nie doszło.  Co skutkuje definitywnym rozwiązaniem danej umowy cywilnoprawnej; 

5) powyższe uprawnienia nie skutkują zakazem stosowania innych przepisów mających 

zastosowanie na wypadek wprowadzenia ograniczeń w swobodzie działalności gospodarczej 

(stanowią one jedynie tzw. lex specjalis). 

 

XIV. Zawieszenie opłat abonamentu i opłat audiowizualnych 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA:  

1) korzystanie w prowadzonej działalności z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych; 

2) uiszczanie abonamentu za radioodbiornik lub telewizor (np. usługodawcy z branży 

gastronomicznej czy hotelarskiej). 

 

2. RODZAJ ULGI:  

brak obowiązku wnoszenia przedmiotowych opłat w okresie obowiązywania ustawy z dnia 31 marca 

2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw lub w terminie w niej wskazanym. 

XV. Możliwość odliczenia straty podatkowej za 2020r. od dochodu podatkowego za 2019r. 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) z powodu COVID-19 w roku 2020r. została poniesiona strata z działalności gospodarczej; 

2) przychody z działalności gospodarczej niższe co najmniej o 50% od przychodów uzyskanych  

w poprzednim roku; 

3) prowadzenie działalności w roku poprzednim oraz złożenie rocznego zeznania podatkowego; 

4) maksymalna kwota rozliczenia straty za 2020r. to 5.000.000,00 zł.; 

5) każdy przedsiębiorca będący podatnikiem PIT opodatkowany wg skali podatkowej,  

tj. podatkiem liniowym ze stawką 19% lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; 

6) złożenie w „swoim” urzędzie skarbowym korekty zeznania podatkowego PIT za rok 2019. 

 

2. RODZAJ ULGI: 

1) możliwość rozliczenia straty z bieżącego roku z dochodem za rok 2019 poprzez zmniejszenia 

podstawy opodatkowania; 

2) zwrot nadpłaconego podatku; 

3) ulga dotyczy roku poprzedniego, w związku z tym będzie ją można rozliczyć także w ciągu 

najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. 

 

XVI. Fakultatywna a nie obligatoryjna kara za błędy w JPK_VAT 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA Z ULGI:  

1) niezawinione popełnienie błędu w JPK_VAT; 
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2) prowadzenie księgowości w formie elektronicznej przez podatnika czynnego podatku VAT. 

 

2. RODZAJ ULGI:  

zmiana charakteru kary za błędy w ewidencji z obligatoryjnej na fakultatywną, tzn. nałożenie kary 

przez urząd skarbowy nie będzie już obowiązkowe, lecz będzie uwarunkowane okolicznościami danej 

sprawy. 

XVII. Odroczenie termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku 

 

1. WARUNKI: 

1) w przypadku podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku (art. 17 ust. 1 

ustawy o CIT), oraz podatników osiągających dochody z działalności pożytku publicznego 

(stanowiące co najmniej 80% wszystkich przychodów) - termin przesunięty do dnia 31 lipca 

2020 r. i dotyczy tych podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 

grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.; 

2) w przypadku pozostałych podatników - termin przesunięty do dnia 31 maja 2020 r. i dotyczy 

podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do 

dnia 31 stycznia 2020 r. 

 

2. RODZAJ:  

wydłużenie od 2 do 4 miesięcy terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego 

(straty poniesionej) w roku 2019 tj. CIT-8 i wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu albo 

różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych 

zaliczek za okres od początku roku  

XVIII. Brak konieczności zwiększania przez dłużnika podstawy opodatkowania przy obliczeniu 

zaliczek w 2020r. o nieuregulowane należności  

 

1. WARUNKI: 

1) uzyskanie przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od 

przychodów uzyskanych w analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku; 

2) w przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 

r., to uzyskanie przychody w danym okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe  

w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności 

gospodarczej 

3) warunku dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy podatników, którzy:  

a) stosowali w 2019r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, 

lub 

b)  rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie 

uzyskali w tym okresie przychodów z działalności gospodarczej, lub 

c) rozpoczęli działalność w 2020 r. 
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2. RODZAJ:  

 

1) jako dłużnik brak obowiązku zwiększania podstawy opodatkowania przy obliczaniu zaliczek 

na podatek dochodowy w 2020 r. o tzw. zły dług, czyli nieuregulowane należności handlowe 

po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty; 

2) jako wierzyciel, który ma wierzytelność z tytułu podanego wyżej w pkt 1, zachowane jest 

prawo do pomniejszenia dochodu/przychodu o kwotę takiej wierzytelności na 

dotychczasowych zasadach. 

 

XIX. Zawieszenie biegu terminów administracyjnych, procesowych i sądowych 

 

1. RODZAJ: 

1) w okresie wprowadzonego (i) stanu zagrożenia epidemicznego lub (ii) stanu epidemii  

z powodu COVID-19 - ulegają zawieszeniu biegi terminów procesowych i sądowych, jeżeli 

termin ten jest w (i) toku, lub (ii) jeżeli jego bieg jeszcze się nie rozpoczął; 

2) zawieszenie następuje nieodpłatnie i z urzędu, tzn. nie jest konieczny żaden wniosek; 

3) zawieszenie to dotyczy m.in: 

a) postępowań w sprawie wydania opinii zabezpieczającej oraz postępowań w sprawach 

przeciwko unikaniu opodatkowania; 

b) kontroli celno-skarbowych; 

c) postępowań w sprawie uprzednich porozumień cenowych (APA); 

d) postępowań w sprawie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP). 

WAŻNE: Czynności, które już zostały wykonane (dokonane) w okresie zawieszenia ze względu na 

zagrożenie epidemiczne lub stan epidemii w wyżej wymienionych postępowaniach i kontrolach, są 

skuteczne. 

XX. Zamówienia publiczne 

 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA:  

1) realizacja zamówienia publicznego, tj. realizowanego w oparciu o ustawę Prawo zamówień 

publicznych; 

2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (już nastąpiło lub tylko przedsiębiorca ma 

obawę, że to nastąpi) -  nastąpi/ło wskutek okoliczności związanych z COVID-19; 

3) zawarcie stosownego Porozumienia z Zamawiającym, gdy nadal istnieje możliwość dalszej 

realizacji zamówienia publicznego, lub rozwiązanie umowy gdy nie ma możliwości dalszej 

realizacji zamówienia publicznego; 

4) zamawiający i wykonawca, a także podwykonawca oraz dalszy podwykonawca w zakresie 

dotyczącym zmian umowy.  

 

2. RODZAJ: 

1) brak poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej i/lub z tytułu kary umownej; 

2) np. możliwość: 

a) przesunięcia terminu wykonania umowy; 
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b) zmiany sposób wykonywania umowy; 

c) odstąpienia od ustalenia i dochodzenia kary umownej za zdarzenie, które jest 

następstwem wystąpienia COVID-19 (przykładowo - brak wystarczającej liczby 

pracowników z uwagi na kwarantannę). 

XXI. Bez kosztowe odroczenie płatności podatku 

1. WARUNKI SKORZYSTANIA:  

1) istnienie zaległości podatkowej (np. tylko odsetek); 

2) złożenie wniosku uzasadnionego szkodą wyrządzoną przez klęskę żywiołową lub innym 

nadzwyczajnym zdarzeniem, np. COVID-19; 

3) złożenie powyższego wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących 

po ich odwołaniu. 

 

2. RODZAJ:  

brak naliczenia opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległości podatkowej stanowiącej dochód budżetu państwa. 

XXI. Wydłużony okres składania zawiadomienia ZAW-NR 

Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania płatności na 

rachunek, którego brakuje w „Wykazie podatników VAT” (tzw. White lista).  

Termin jego złożenia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 

15 tys. zł.  

Złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w postaci braku 

możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej 

za zaległości w VAT dostawcy towarów lub usługodawcy związanymi z transakcję.  

Wystarczające jest dokonanie jednorazowego zgłoszenia rachunku spoza ww. Wykazu, jeśli kolejne 

wpłaty są dokonywane na ten sam rachunek. 

XXII. Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu  

Przesunięto ustawowy terminu płatności do końca czerwca 2020r., który jest bezwarunkowy. 

Ponadto właściwy Minister może jeszcze ten termin wydłużyć (max. do końca 2020r.). 

Przesunięcie terminu dot. tak gruntów Skarbu Państwa, jak i komunalnych. 

Jednakże przesunięcie już ww. terminu ustawowego następuje na uzasadniony wniosek, tj. na 

dotychczasowych zasadach. 

XXIII. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 

Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości wybranym (wskazanym) grupom 

przedsiębiorców w zakresie: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 
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gospodarczej, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Warunkiem zwolnienia jest podjęcie przez daną Radę Gminy uchwały wprowadzającej takie 

zwolnienie i oczywiście spełnienie przez przedsiębiorcę szczegółowych warunków podanych  

w stosownej uchwale.  

XXIV. Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

Dotychczas po sprowadzeniu pojazdu z zagranicy w okresie 30 dni licząc od przekroczenia granicy 

należało taki pojazd zarejestrować we właściwym starostwie powiatowym. Obecnie termin 

wydłużono do 180 dni. Zmiana obowiązuje do końca roku 2020. 

XXVI. Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla firm 

produkujących towary związane z przeciwdziałaniem COVID-19. 

Wszyscy podatnicy PIT oraz CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych jednorazowego 

odpisu amortyzacyjnego z tytułu nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19, np. do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków 

odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, 

środków do dezynfekcji i higieny rąk.  

Odpis ma charakter jednorazowy i dotyczy tylko środków trwałych nabytych w 2020 r.. 

XXVII. Elektroniczny czynny żal w przypadku naruszenia przepisu podatkowego 

Tzw. „czynny żal” to instytucja prawna uregulowana w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  

– Kodeks karny skarbowy umożliwiająca odstąpienie od ukarania sprawcy, którzy wyraził skruchę/żal 

z powodu popełnienia czynu zabronionego i jednocześnie dopełnił ciążącego na nim obowiązku. 

Teraz istnieje możliwość złożenia takiego Oświadczenia zawierającego czynny żal za pośrednictwem 

środków komunikacji elektronicznej, w tym skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub 

portalu podatkowego  

XXV. XXVIII. Przedłużenie ważności zezwolenia na pracę cudzoziemców 

1. Wydłużono  - z mocy prawa - okresy ważności:  

1) zezwoleń na pracę cudzoziemca; 

2) zezwoleń na pracę sezonową (oraz decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub 

przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową) 

3) dopuszczalnego okresu pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi,  

– na czas stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii i następujących po nim 30 dni liczonych od 

uchylenia ostatniego z nich. 

Automatyczne przedłużenie możliwości pracy dotyczy dokumentów, których koniec ważności 

przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 
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XXVI. XXIX. POZOSTAŁE ULGI (ZWOLNIENIA, UŁATWIENIA) 

1. Brak obowiązku płacenia podatku od sprzedaży detalicznej. 

2. Możliwość pozyskania korzystniejszych warunków finansowania dla podmiotów sektora 

ekonomii społecznej (nowe warunki pożyczek). 

3. Możliwość pozyskania korzystniejszych warunków finansowania działalności MŚP (dogodne 

pożyczki unijne dla MŚP w zakresie finansowania: (i) działalność firmy, (ii)  zakupu sprzętu, 

lub (iii) działalność B+R). 

4. Ulga IP Box (w trakcie roku z preferencyjna 5% stawka podatku z praw własności 

intelektualnej, wykorzystywanych do przeciwdziałania COVID-19). 

5. Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu. 

6. Ułatwienia w e-paragonach (możliwość wystawiania klientowi e-paragonu i przesłania go 

drogą elektroniczną). 

7. Możliwość złożenia później zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego AKC-RU (do 31 sierpnia 

2020 r. można stosować dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie 

paliw opałowych). 

8. Brak obowiązku informowania o schematach podatkowych MDR (do odwołania stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii - brak obowiązku przekazywania informacji i 

zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez 

podmioty zobowiązane. 

9. Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli 

celno-skarbowej (w przypadku prowadzenia działalności, która podlega opodatkowaniu 

podatkiem akcyzowym, niektóre czynności w ramach kontroli celno-skarbowej mogą być 

realizowane bez obecności przedstawiciela służb celnych.). 

10. Możliwość odliczenia kosztów B+R od dochodu (dot. kosztów działalności badawczo 

-rozwojowej, której celem jest m.in. opracowanie produktów niezbędnych do 

przeciwdziałania COVID-19.). 

11. Odroczenie złożenia informacji o cenach transferowych (do 30 września 2020 r. przedłużono 

termin złożenia informacji o cenach transferowych.). 

12. Przesunięto termin zapłaty podatku od budynków (do 20 lipca 2020 r. przesunięto termin 

zapłaty podatku). 

13. Możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po 

raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego o czas wskazany we wniosku 

nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

14. Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT (do 30 czerwca 2020r. istnieje 

możliwość stosowania dotychczasowych stawek VAT i zasad identyfikowania towarów  

i usług). 

15. Możliwość zaliczenia do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla produkcji 

towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 

16. Możliwość dofinansowania wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności 

twórczej i artystycznej. 
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17. Możliwość ograniczenia warunków określonych w zezwoleniu w transporcie drogowym osób. 

18. Możliwość zmiany rozkładu czasu pracy na bardziej rygorystyczny dla pracowników  

u określonych pracodawców. 

19. Przedłużenie ważności pobytu cudzoziemca (i tym samym zezwolenia na pracę, jeżeli takowo 

posiada) do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni. 

20. Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją różnego rodzaju imprez, w tym 

plenerowych (np. wystawy, szkolenia, konferencje, zawody sportowo-rekreacyjne)  

w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje  

w bezpośrednim związku z negatywnymi skutkami COVID-19, może: (i) zwrócić wpłacone mu 

przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy, lub (ii)  

w przypadku wyrażenia przez klienta zgody wydać mu w zamian voucher do realizacji na 

poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia,  

w którym miało się odbyć ww. impreza. 

21. Wstrzymanie terminu do złożenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. 

22. Przymuszenie zakładu ubezpieczeń do terminowego wypłacenia odszkodowania. 

23. Możliwość późniejszego wykonania prac geologicznych, w tym robót geologicznych 

realizowanych na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

24. Przedłużenie ważności: 

1) świadectwa zdrowia wydanego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o pracy na morzu; 

2) certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego wydanego na podstawie ustawy  

o drogach publicznych; 

3) prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem 

uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, 

legitymacji instruktora nauki jazdy, legitymacji egzaminatora, zaświadczenia o wpisie do 

ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),  uprawnień do 

kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95; 

4) badań lekarskich i psychologicznych dot.: 

a) osób ubiegających się o uzyskanie licencji lub świadectwa maszynisty albo o zachowanie 

ich ważności;] 

b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych; 

c) pracowników zatrudnionych na stanowisku zwrotniczego; 

d)  funkcjonariuszy straży ochrony kolei; -  określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ustawy o transporcie kolejowym. Podobne rozwiązania mają zastosowanie do 

licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego. 

5) szkoleń oraz okresowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności:  

a) maszynistów oraz 

b) pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem 

i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów 

pojazdów kolejowych; - określonych w przepisach ustawy o transporcie kolejowym. 

Podobne rozwiązania mają zastosowanie do licencji i świadectw kwalifikacji personelu 

służb ruchu lotniczego; 
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6) uprawnień (i) inspektora ochrony radiologicznej, oraz (ii) do zajmowania stanowiska 

mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej; których mowa ustawie – Prawo atomowe. 

25. Operacje bezzałogowych statków powietrznych mogą być realizowane po poinformowaniu 

Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, określonego przez Agencję. 

26. Ważność decyzji o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, terminy  

i obowiązki, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne uległy przedłużeniu/wydłużeniu 

lub przesunięciu. 

27. Ogólne przesunięcie terminów i obowiązków , które zostały nałożone przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego.  

28. Możliwość składania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej m.in. wniosków , 

sprawozdań/informacji. 


