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UŁATWIENIA PODATKOWE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

➢ Odroczenia terminów płatności

➢ Ulgi i zwolnienia

➢ Odroczenie realizacji niektórych obowiązków

➢ Postępowania przed organami podatkowymi



CO Z ZALICZKAMI NA PODATEK? 



➢ Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od

wypłacanych wynagrodzeń pobranych przez zakłady pracy w marcu

i kwietniu 2020 r.

➢ Obowiązek przekazania pobranych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiąca

następującego po miesiącu w którym zaliczka została pobrana przesunięto

do 1 czerwca 2020 r.

➢ Warunek - płatnicy (zakłady pracy) ponieśli negatywne konsekwencje

ekonomiczne z powodu COVID-19.

➢ Przesunięcie terminu zaliczek do 1 czerwca 2020 r. ma również

zastosowanie do płatników dokonujących świadczeń z tytułu:

- działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i o dzieło),

oraz

- z tytułu praw majątkowych (prawa autorskie, gdzie stosuje się

50% koszty uzyskania przychodu).

OBOWIĄZKI
PŁATNIKA

CO Z ZALICZKAMI NA PODATEK? 



➢ Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek oraz podatku należnego na

podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika

będącego dłużnikiem, który obowiązany jest do zwiększenia dochodu

o niezapłacone terminowo zobowiązania.

➢ Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy rozliczających się

w formie karty podatkowej, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej

w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów lub

rozpoczęli działalność w 2020 r.

CO Z ZALICZKAMI 

NA PODATEK? 

➢ Warunki (łącznie):

o podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje

ekonomiczne z powodu COVID-19, oraz

o uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co

najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego

roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął

prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do

uzyskanych w tym roku średnich przychodów.



➢ Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek

w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.

i przejście na zasady ogólne, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje

ekonomiczne z powodu COVID-19.

➢ W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek zaliczki

należne do końca roku po miesiącu, za który podatnik ostatni raz

zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek, oblicza się na zasadach

ogólnych przy czym przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki

płacone w uproszczonej formie.

➢ O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują

w zeznaniu rocznym za 2020 r. UPROSZCZONE 
ZALICZKI 

CO Z ZALICZKAMI NA PODATEK? 



ULGI I ZWOLNIENIA



BRAK PCC 
OD UMÓW 
POŻYCZKI

ULGI I ZWOLNIENIA

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r. jeżeli

biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-

19.



➢ Przesunięcie do 20 lipca 2020 r. terminu do zapłaty podatku od przychodów

z budynków w ramach działalności gospodarczej za miesiące marzec-maj 2020 r.

➢ Warunki (łącznie):

- podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne

z powodu COVID-19, oraz

- uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50%

w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego,

a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej

w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

➢ Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy rozliczających się

w formie karty podatkowej, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej

w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów lub rozpoczęli

działalność w 2020 r.

PODATEK OD SKLEPÓW 
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

ULGI 

I ZWOLNIENIA



➢ Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą

negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,

odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności,

uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe

o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r., nie więcej jednak niż

do kwoty 5 mln złotych. Nieodliczoną kwotę straty będzie można

rozliczyć na dotychczasowych zasadach.

➢ Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu)

darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu

będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej

wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność

leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz

Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

JEDNORAZOWE 
ROZLICZENIE 

STRATY

DAROWIZNY 
NA COVID-19

ULGI I ZWOLNIENIA



➢ Zwolnienie od podatku dochodowego świadczenie postojowe

otrzymane na podstawie ustawy o COVID-19.

➢ Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

Obecnie ustawodawca przewidywał, że przepisy te miały

obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

➢ Zwolnienie od podatku PIT/CIT dochodów otrzymanych przez

przedsiębiorców w 2020 r. z tytułu:

❑ wsparcia gwarancyjnego oraz

❑ dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy,

❑ dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie

ustawy.

POPRAWA 
PŁYNNOŚCI 

FINANSOWEJ

ULGI I ZWOLNIENIA



➢ Obniżenie podstawy opodatkowania w podatku od niektórych

instytucji finansowych (nadwyżka wartości aktywów ponad 2 lub 4

mld. zł).

➢ Dotyczy w praktyce: banków krajowych, oddziałów banków

zagranicznych i instytucji kredytowych, spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych i instytucji pożyczkowych.

➢ Zakres obniżenia do podstawy opodatkowania nie bierze się pod

uwagę wartości aktywów wynikających z umów kredytowych,

zawartych z przedsiębiorcami dotkniętymi skutkami COVID-19 od

momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020. r.

POPRAWA 
PŁYNNOŚCI 

FINANSOWEJ

ULGI I ZWOLNIENIA



➢ Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom:

• wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od

nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

z powodu COVID-19, uchwała rady gminy

• przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych,

terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w

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

września tego roku.

PODATEK 

OD 

NIERUCHOMOŚCI

ULGI I ZWOLNIENIA



ODROCZENIA 

W REALIZACJI 

NIEKTÓRYCH 
OBOWIĄZKÓW 



Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej:

➢ Dotyczy:

Decyzji o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożeniu na raty

zapłaty

- podatku lub

- zaległości podatkowej (z odsetkami) lub

- odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek

- należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należnych

za okres od 1 stycznia 2020 r..

➢ Tylko podatki będące dochodami budżetu państwa.

➢ Na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni po ich

odwołaniu.

OPŁATA 
PROLONGACYJNA

ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 



➢ Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz

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

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

➢ Termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT - 1 lipca 2020 r.

➢ Do 30 czerwca 2020 r.:

- będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy

wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,

do celów opodatkowania VAT będzie stosowana PKWiU 2008,

- wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS)

będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających

opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

➢ Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na

rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT („biała lista):

- obecnie jest to termin 3 dni od dnia zlecenia przelewu,

- termin przedłużono do 14 dni.

JPK_VAT

NOWA 
MATRYCA 
STAWEK

BIAŁA LISTA

ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 



➢ Odroczenie terminów raportowania schematów podatkowych MDR.

➢ Dotyczy:

- wszystkich schematów podatkowych oprócz schematów

transgranicznych,

- wszystkich terminów zawartych w przepisach OP (w szczególności

istotne dla podstawowego 30 dniowego terminu na raportowanie

schematów).

➢ Skutki, w okresie od 31 marca do 30 czerwca 2020 roku:

- nie rozpoczyna się bieg terminów,

- w przypadku, gdy bieg terminu się rozpoczął – zawieszenie.

➢ Terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

CO Z MDR?

ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 



➢ Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych

do 30 września 2020 r.

➢ Dotyczy podmiotów których rok podatkowy lub rok obrotowy

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

31 grudnia 2019 r.

➢ Dla pozostałych ta zmiana nie wpływa na wydłużenie terminu

raportowania TP-R.

➢ Obecnie termin na złożenie informacji do Szefa KAS to koniec

dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a zatem

dla podatników, którzy mają rok podatkowy zgodny z rokiem

kalendarzowym to dzień 30 września.

CENY
TRANSFEROWE

ODROCZENIA W REALIZACJI NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW 



ZAGROŻENIA PODATKOWE
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

INTERPRETACJE INDYWIDUALNE



➢ Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych

przepisów prawa podatkowego o 3 miesiące (łącznie 6 miesięcy).

➢ Dotyczy:

• wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych

i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy oraz

• złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania

stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

➢ Nie przedłuża się terminu na wydanie interpretacji ogólnych na

wniosek (pozostaje 3 miesiące).

➢ Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, przedłużyć

termin na wydanie interpretacji indywidualnej maksymalnie o kolejne

3 miesiące (czyli aż do 9 miesięcy), uwzględniając skutki wywołane

COVID-19.

INTERPRETACJE 
INDYWIDUALNE



Konsekwencje przedłużenia terminu na wydanie interpretacji indywidualnych:

➢ ryzyko dla realizacji planów biznesowych klientów,

➢ część interpretacji nie zostanie wydana przed upływem terminów na

rozliczenie podatkowe za rok 2019,

➢ przy planowaniu transakcji biznesowych wymagających potwierdzenia

w interpretacji podatkowej należy brać pod uwagę, że termin ich uzyskania

wydłużył się do pół roku,

➢ wzrost znaczenia opinii eksperckiej, zwłaszcza w przypadkach, gdy jest

konieczność oceny konsekwencji podatkowych przedsięwzięcia

podatkowego w terminie krótszym niż półroczny. INTERPRETACJE 
INDYWIDUALNE



POSTĘPOWANIA I KONTROLE

ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ 
LUB KONTROLI



➢ W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

organ może zawiesić z urzędu albo na wniosek:

• postępowanie lub kontrolę prowadzoną na podstawie

Ordynacji podatkowej;

• kontrolę celno-skarbową;

• postępowania w sprawach naruszenia ustawy o grach

hazardowych.

➢ Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowań i kontroli wywołuje

skutki prawne od chwili jego wydania.

➢ Organ doręcza to postanowienie niezwłocznie, nie później jednak niż

w terminie doręczenia postanowienia w sprawie podjęcia zawieszonego

postępowania albo kontroli.

➢ Postępowania lub kontrole może też zawiesić Minister Finansów

rozporządzeniem określając zakres terytorialny zawieszenia, rodzaje

postępowań i kontroli podlegających zawieszeniu oraz okres, na który

następuje zawieszenie, mając na względzie okres obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

➢ Okresów zawieszenia nie wlicza się do terminów postępowań i kontroli.

POSTĘPOWANIA 
LUB KONTROLE



➢ Odstąpienie od obecności kontrolującego przy przeprowadzeniu czynności

podlegającej kontroli celno-skarbowej lub od dokonania czynności przez

kontrolującego.

➢ W przypadku dokonywania przez podmiot podlegający kontroli celno-

skarbowej czynności w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia

wyrobów akcyzowych, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych

wyrobów znakami akcyzy.

➢ W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu

epidemii.

➢ Naczelnik urzędu celno-skarbowego na podstawie analizy ryzyka.

➢ Powiadomienie podmiotu przez naczelnika o odstąpieniu.

➢ Podmiot przekazuje niezwłocznie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego

informacje o przebiegu przeprowadzonych czynności.

POSTĘPOWANIA 
LUB KONTROLE



ZASADY
TRYB

WSPARCIE 

WYNAGRODZEŃ DLA 

PRACOWNIKÓW -

DOFINANSOWANIA DO 

WYNAGRODZEŃ



Dofinansowanie wynagrodzeń 
pracowników

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych (FGŚP) poprzez:

1) częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za 
czas przestoju ekonomicznego 
2) częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia 
z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy

powiększone o składki na ubezpieczenia 
społeczne pracowników należne od pracodawcy.

O CO 
CHODZI?



w przypadku wystąpienia spadku 

obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia 

COVID-19

w okresach przestoju 

ekonomicznego lub obniżonego 

wymiaru czasu pracy

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH 

PRZYSŁUGUJE WSPARCIE

PRZEDSIĘBIORCY

NA DOFINANSOWANIE 

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW? 



30

PRZEDSIĘBIORCA 

1. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości

2. do końca III kwartału 2019 r. nie zalegał w regulowaniu

zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia

społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub

Fundusz Pracy (co do zasady)

3. nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych

pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na

rzecz ochrony miejsc pracy



PRZESTÓJ EKONOMICZNY

Okres niewykonywania pracy przez pracownika 

z przyczyn niedotyczących pracownika 
pozostającego w gotowości do pracy.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone 

o maksymalnie 50%, ale nie niższe niż 

w wysokości wynagrodzenia minimalnego, 

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.



OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY

Obniżony przez przedsiębiorcę wymiar czasu 

pracy pracownika z przyczyn niedotyczących 

pracownika, nie więcej niż do połowy wymiaru 
czasu pracy, jeżeli wystąpił spadek obrotów

Przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu 

pracy o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu

Wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne 

wynagrodzenie za pracę.



SPADEK OBROTÓW 
GOSPODARCZYCH

Spadek sprzedaży towarów lub usług, 

w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

• o przynajmniej 15% 

stosunek łącznych obrotów z 2 dowolnych kolejnych miesięcy 

po 1.01.2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy 

roku poprzedniego 

Lub

• o przynajmniej 25%

stosunek obrotów z dowolnego miesiąca po 1.01.2020 r.

do obrotu z poprzedniego miesiąca

OKRES PORÓWNAWCZY 

MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ 

W TRAKCIE MIESIĄCA –

WÓWCZAS ZA MIESIĄC 

UWAŻA SIĘ 

30 NASTĘPUJĄCYCH 

PO SOBIE DNI



2 dni od poinformowania o zamiarze wprowadzenia 

Tryb ustalenia – w zależności od okoliczności:

• w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi

• w porozumieniu z przedstawicielami pracowników 

• samodzielnie

Treść:

a. grupy zawodowe

b. obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników;

c. okres obowiązywania tych rozwiązań

NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW O DOTYCZĄCYCH 

WYPOWIEDZENIA ZMIENIAJĄCEGO

WPROWADZASZ TE ROZWIĄZANIA?

USTAL WARUNKI I TRYB WYKONYWANIA PRACY 



PRZY OBNIŻENIU WYMIARU CZASU PRACY 
JAKIE 
DOFINANSOWANIE? Dofinansowywane do połowy wynagrodzenia

Do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału 

Maksymalnie do kwoty 

5198,58 zł x 40% ≈ 2080 zł

+ środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 

Dofinansowywane do połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę 

Maksymalnie do kwoty 

2600,00 zł x 50% = 1300,00 zł

+ środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 

PRZY PRZESTOJU EKONOMICZNYM

Na 3 miesiące

W tym okresie oraz 3 miesiące po zaprzestaniu pobierania świadczeń obowiązuje

zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.



TRYB UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA

WNIOSEK
Załączniki:

1. kopia ustalonych warunków i trybu wprowadzonych rozwiązań,

2. w razie zaległości w regulowaniu zobowiązań lub składek - kopię 

umowy zawartej z ZUS lub kopię decyzji US w sprawie spłaty 

zadłużenia oraz plan spłaty zadłużenia.

Oświadczenia dotyczące m.in.:

• posiadaniu statusu przedsiębiorcy,

• wysokości spadku obrotów gospodarczych

• braku przesłanek do ogłoszenia upadłości;

• niezaleganiu albo zaleganiu w regulowaniu zobowiązań 

podatkowych/składkowych;

• liczbie zatrudnianych pracowników;

• rodzaju i wysokości otrzymanej pomocy de minimis w okresie 

ostatnich 3 lat kalendarzowych;

Rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań  



TRYB UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA

WNIOSEK 

Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu

Do wyczerpania środków

Przyznanie wsparcia nie ma charakteru uznaniowego

UMOWA z przedsiębiorcą na maksymalnie 3 miesiące. 
Zakaz rozwiązania umowy w okresie pobierania 

świadczeń oraz do 3 miesiące po jej zakończeniu



ZASADY
TRYB

DOFINANSOWANIA DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW



WSPARCIE POSTOJOWE 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW –

DOFINANSOWANIE 

DO WYNAGRODZEŃ 

PRACOWNIKÓW



Starosta może na podstawie zawartej umowy

przyznać przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy 

Prawo przedsiębiorców)

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń 

pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń 

składek na ubezpieczenia społeczne 

w przypadku spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19

O CO 
CHODZI?



Świadczenie uznaniowe

Dotyczy tylko sektora MŚP

Można wystąpić o dofinansowanie wynagrodzeń 
wszystkich pracowników, jak też tylko części 

z nich

Przedsiębiorca nie może otrzymać 
dofinansowania w części, w której te same 
koszty zostały albo zostaną sfinansowane 

z innych środków publicznych.UWAGI!



SPADEK OBROTÓW GOSPODARCZYCH

Zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym 
lub wartościowym, obliczony jako 

stosunek łącznych obrotów z 2 dowolnych kolejnych miesięcy 
po 1.01.2020 r.

do łącznych obrotów z dowolnie wskazanych 2  kolejnych 
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego

okres porównawczy może się rozpocząć w trakcie miesiąca –
wówczas za miesiąc uważa się 30 następujących po sobie dni



Uzależnione od wielkości spadku obrotówJAKIE 
DOFINANSOWANIE?

ALE! Kwota dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych 
kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia 

społeczne od tych wynagrodzeń.

Spadek obrotów Wysokość dofinansowania

co najmniej 30% max. 50% minimalnego wynagrodzenia 

(1300 zł) x ilość pracowników objętych 

wnioskiem

co najmniej 50% max. 70% minimalnego wynagrodzenia 

(1820 zł) x ilość pracowników objętych 

wnioskiem

co najmniej 80% max. 90% minimalnego wynagrodzenia 

(2 340 zł) x ilość pracowników objętych 

wnioskiem
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ZASADY

WYPŁATY

Na jaki okres:

1. max. 6 miesięcy – dla mikro- i małych przedsiębiorców

2. max. 3 miesięcy – dla średnich przedsiębiorców

Wypłacane w okresach miesięcznych

Dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem będzie

podlegało zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania

starosty. Nie jest przewidziane naliczanie odsetek od kwoty należnej

do zwrotu.



TRYB UDZIELANIA 
DOFINANSOWANA

NA WNIOSEK 

Wnioski rozpatruje powiatowy urząd pracy właściwy ze względu 

na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy 

przez pracowników

Wnioski należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru 

przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Wnioskodawca składa we wniosku oświadczenie m.in. o:

1. wysokości spadku obrotów gospodarczych 

2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości 

3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek 

na ubezpieczenia

4. posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego 

przedsiębiorcy

5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem



WSPARCIE DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

NIEZATRUDNIAJĄCYCH 

PRACOWNIKÓW -

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 

PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI



Starosta może, na podstawie zawartej umowy, 

przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, 

niezatrudniającemu pracowników, 

dofinansowanie części kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej 

w przypadku spadku obrotów gospodarczych 

w następstwie wystąpienia COVID-19

O CO 
CHODZI?



Przedsiębiorca nie może otrzymać 
dofinansowania w części, w której 

te same koszty zostały albo zostaną 
sfinansowane z innych środków publicznych.

UWAGI



SPADEK OBROTÓW 
GOSPODARCZYCH

Zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług, 

w ujęciu ilościowym lub wartościowym, 

obliczony jako stosunek łącznych obrotów 

z 2 dowolnych kolejnych miesięcy 

po 1.01.2020 r. do łącznych obrotów 

z dowolnie wskazanych 2  kolejnych miesięcy 

kalendarzowych roku poprzedniego

OKRES PORÓWNAWCZY MOŻE SIĘ 

ROZPOCZĄĆ W TRAKCIE MIESIĄCA –

WÓWCZAS ZA MIESIĄC UWAŻA SIĘ 30 

NASTĘPUJĄCYCH PO SOBIE DNI



Uzależnione od wielkości spadku obrotówJakie 
dofinansowanie?

ALE! Kwota dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie 

poniesionych kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na 

ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

Spadek obrotów Wysokość dofinansowania

co najmniej 30% max. 50% minimalnego wynagrodzenia 

(1300 zł)

co najmniej 50% max. 70% minimalnego wynagrodzenia 

(1820 zł)

co najmniej 80% max. 90% minimalnego wynagrodzenia 

(2 340 zł)
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ZASADY WYPŁATY

Na okres max. 6 miesięcy

Wypłacane jednorazowo

Obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez

okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

W razie nieprowadzenia działalności – obowiązek zwrotu

dofinansowania (bez odsetek) proporcjonalnie do okresu

nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni

od dnia doręczenia wezwania starosty.



TRYB UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA

NA WNIOSEK 

Wnioski rozpatruje powiatowy urząd pracy właściwy ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Wnioski należy składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy

Wnioskodawca składa we wniosku oświadczenie m.in. o:

1. wysokości spadku obrotów gospodarczych 

2. braku przesłanek do ogłoszenia upadłości 

3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 

składek na ubezpieczenia

4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia 

działalności gospodarczej

5. zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem



ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE



Przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą 
działalność gospodarczą jeżeli w następstwie 

wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju 
w prowadzeniu działalności 

trwającego nieprzerwanie  
co najmniej 30 dni kalendarzowych 

przed miesiącem, w którym złożony został 
wniosek o świadczenie postojowe

O CO 
CHODZI?
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WYMAGANIA WZGLĘDEM PRZEDSIĘBIORCY

• zamieszkuje na terytorium RP i ma odpowiedni status pobytowy

• nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

• przychód z prowadzenia działalności w miesiącu poprzedzającym –

• nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w 2020 r. (5 227,00 zł x 300% = 15 681 zł)

• nie zawiesił prowadzenia działalności, a przychód z prowadzenia działalności w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu 

uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

• a jeśli zawiesił prowadzenie działalności – to nie wcześniej niż w dniu 1 lutego 2020 r.



80% minimalnego wynagrodzenia – 2080 zł

Świadczenie postojowe jest przy tym zwolnione 

od podatku dochodowego 

JAKIE 
DOFINANSOWANIE?

Wyjątek:

50% minimalnego wynagrodzenia – dla osoby 

prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do 

której mają zastosowanie przepisy dotyczące 

zryczałtowanego podatku dochodowego w formie 

karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia 

sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie 

art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Wówczas jednak nie stosuje się wymogu wystąpienia 

przestoju w prowadzeniu działalności trwającego 

nieprzerwanie  co najmniej 30 dni kalendarzowych oraz 

wymogu, aby przychód nie był wyższy od kwoty 15 681 zł
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ZASADY WYPŁATY

najpóźniej 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej

do przyznania świadczenia

obowiązek zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

w razie nienależnego pobrania świadczenia

świadczenie przyznawane jest co do zasady jednorazowo

Prezes ZUS może przyznać świadczenie po raz drugi na wniosek

osoby, której wypłacono świadczenie postojowe, jeżeli sytuacja

materialna przedsiębiorcy nie uległa poprawie



TRYB UDZIELANIA 
DOFINANSOWANIA

NA WNIOSEK 

Wnioski rozpatruje ZUS

Wniosek zawiera: 

• dane uprawnionego wraz z numerem rachunku

• oświadczenia:

• potwierdzające przestój  w prowadzeniu działalności

• dotyczące przychodu uzyskanego w miesiącu 

poprzedzającym złożenie wniosku 

• że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym i prawnym

• inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do 

świadczenia postojowego

• podpis wnioskodawcy.



Świadczenie postojowe przysługuje również osobom 

wykonującym pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych, jeśli:

• umowa została zawarta przed 1 lutego 2020 r. 

• wynagrodzenie wynosi co najmniej 50% najniższego 

wynagrodzenia 

• zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę 

wynagrodzeń w ramach rozwiązań związanych 

z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym wywołanych 

COVID-19. 

Wysokość świadczenia wynosić będzie 80% minimalnego 

wynagrodzenia

Wniosek składany jest za pośrednictwem zleceniodawcy.

SYTUACJA 
ZLECENIOBIORCÓW



- Zmiany w zakresie najmu w centrach handlowych

- Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

- Zmiany dot. sprawozdań finansowych

- Termin zapłaty za użytkowanie wieczyste

- Zmiany dot. pobytu cudzoziemców

INNE FORMY WSPARCIA

INNE ZMIANY O WYMIARZE FINANSOWYM



CO?

GDZIE?

KIEDY?

OBOWIĄZKI 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

W OBECNEJ SYTUACJI 

EPIDEMIOLOGICZNEJ



SPÓŁKI



CO 

ZE ZGŁOSZENIEM 

DO CENTRALNEGO 

REJESTRU 

BENEFICJENTÓW

RZECZYWISTYCH?



ZGŁOSZENIE DO CENTRALNEGO REJESTRU 
BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

Zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych spółek

oraz ich reprezentantów dla spółek, które zostały

założone przed dniem wejścia w życie nowelizacji,

do Centralnego Rejestru Beneficjentów

Rzeczywistych, zgodnie z pierwotnymi założeniami,

miało zostać dokonane do 13 kwietnia 2020 r.

Termin ten został jednak przesunięty

o 3 miesiące. Przedsiębiorcy mając więc czas

na dokonanie zgłoszenia do:

13 LIPCA 2020 R.



PODEJMOWANIE 
UCHWAŁ 
PRZEZ ZARZĄD 
I RADĘ NADZORCZĄ

CO 
SIĘ ZMIENI?
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O ILE UMOWA SPÓŁKI NIE STANOWI INACZEJ…

▪ Aktualnie możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za pomocą

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość uzależniona jest od

wprowadzenia odpowiedniej regulacji w umowie sp. z o.o. lub statucie S.A., co

nie zawsze jest możliwe.

▪ Po zmianach możliwość taka wynikać będzie wprost z przepisów prawa,

zaś to jej wyłączenie będzie wymagać interwencji umownej lub statutowej.

▪ Dodatkowo, na mocy nowelizacji usunięto dotychczas istniejące ograniczenia

dotyczące zakazu podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub za pomocą

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w przypadku gdy

dotyczyły one wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady

nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach

tych osób.



PRACOWNICY



PRACOWNICZE PLANY 
KAPITAŁOWE
W  ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTWACH



PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 
W ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Dotychczas zakładano, że PPK 

w średnich przedsiębiorstwach mają 

zostać wprowadzone do  1 kwietnia 

2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną 

termin ten został wydłużony do:

1 PAŹDZIERNIKA
2020 R.



CO Z OSOBAMI 

CZĘŚCIOWO 

NIEZDOLNYMI DO 

PRACY, KTÓRYCH 

ORZECZENIE 

WYGASA 

W OKRESIE 

EPIDEMII?



WYDŁUŻENIE TERMINU ORZECZEŃ

Wydłużenie terminu ważności orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy,

o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy

i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej

egzystencji, o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do

świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych przez lekarzy orzeczników i komisje

lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony, stanowiących

podstawę do przyznania świadczenia, których ważność upływa w terminie

do 30 dni od dnia wejścia w życie specustawy

Orzeczenia te zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od

dnia upływu terminu ich ważności, nie dłużej jednak niż do dnia wydania

nowego orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania decyzji

w sprawie świadczenia, jeżeli przed upływem terminu ważności tych

orzeczeń albo w ciągu 30 dni po upływie terminu ważności tych orzeczeń

zostanie złożony wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na

dalszy okres.



CUDZOZIEMCY

….co z nimi?



WYDŁUŻENIE TERMINU 

SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zgodnie z nowelizacją specustawy, proponuje się wydłużenie

terminu składania wniosków o:

1. udzielenie zezwoleń pobytowych,

2. przedłużenie wizy oraz

3. przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego

- jeżeli ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia

epidemicznego ogłoszonego w związku z zakażeniami

wirusem SARS-CoV-2 lub w przypadku, gdyby doszło do

ogłoszenia stanu epidemii, w okresie tego stanu.
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LEGALIZACJA POBYTU 

PO USTANIU STANU EPODEMII

pobyt cudzoziemców w czasie przedłużonego

terminu do złożenia wniosku uznawany ma być za

legalny pod warunkiem, że:

- cudzoziemiec w terminie 30 dni od dnia

następującego po dniu odwołania stanu

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

złoży odpowiedni wniosek.



POZOSTAŁE

KWESTIE



MOŻLIWOŚĆ SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA W WALUCIE 

POLSKIEJ, MIMO IŻ ZASTRZEŻONO SPEŁNIENIE 

W WALUCIE OBECEJ

Dłużnik zobowiązany na podstawie czynności prawnej lub orzeczenia sądu do spełnienia

świadczenia według prawa polskiego w walucie obcej, może spełnić świadczenie

według własnego wyboru także w walucie polskiej. Nawet, jeśli zobowiązanie

powstało przed dniem wejścia w życie specustawy.

Za podstawę obliczenia równowartości wierzytelności wyrażonej w walucie zagranicznej

przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 13

marca 2020 r.



OCHRONA WŁAŚCIWA KONSUMENTOM
DLA DROBNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

Na początku czerwca 2020 r. w życie planowo miały wejść 

przepisy przyznające niektórym przedsiębiorcom uprawnienia 

analogiczne do tych posiadanych przez konsumentów. 

Planowane zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców – osób 

fizycznych, które co prawda zawierają umowę bezpośrednio 

związaną z ich działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie 

posiada dla nich charakteru zawodowego. 

Zgodnie z założeniami, charakter umowy należy przy tym 

określić z perspektywy przedmiotu wykonywanej przez danego 

przedsiębiorcę działalności gospodarczej wskazanego w 

ramach CEIDG.

1 STYCZNIA 2021 R.

NOWELIZACJA 

SPECUSTAWY PRZESUWA 

JEDNAK TERMIN 

WEJŚCIA W ŻYCIE NA



UŻYWANE 

SAMOCHODY 

SPROWADZANE 

Z ZAGRANICY



WYDŁUŻENIE TERMINU 
NA ZGŁOSZENIE POJAZDU

180 DNI

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym za

niezarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu

niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonym

z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

albo niezawiadomienie w terminie 30 dni starosty

o nabyciu lub zbyciu pojazdu, grożą kary pieniężne.

Nowelizacja wydłuża wskazany termin z 30 dni do:



URZĄDZENIA OBJĘTE 

DOZOREM 

TECHNICZNYM



CO Z URZĄDZENIAMI 
OBJETYMI DOZOREM TECHNICZNYM

▪ możliwość przełożenia terminu wykonania badań urządzeń

technicznych (m.in. okresowych badań technicznych),

z zachowaniem możliwości eksploatacji tych urządzeń przez

maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

▪ odroczenie terminu badań może nastąpić na wniosek

eksploatującego po uprzednim złożeniu stosownego

oświadczenia, że od dnia przeprowadzenia ostatniego

badania urządzenia technicznego nie wprowadzono zmian

dotyczących eksploatacji urządzenia technicznego oraz, że

jego dalsza eksploatacja, w ocenie eksploatującego, nie

stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz

mienia i środowiska.

▪ zarówno wniosek, jak i oświadczenie można złożyć on-line lub

na piśmie, ważne – nie trzeba będzie stawić się osobiście

w urzędzie.

DO 6 MIESIĘCY



CO 

Z EWDIENCJĄ 

ODPADÓW?



ODROCZENIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRACYJNYCH:

▪ do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów

ewidencji odpadów w formie papierowej,

▪ prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania

odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne,

jeżeli: przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub

kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.



SPRAWY SĄDOWE



W okresie zagrożenia epidemicznego lub epidemii bieg terminów przewidzianych przepisami

prawa cywilnego i administracyjnego:

1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub

organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa

i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego;

2. zasiedzenia, przedawnienia, przemilczenia,

3. terminów zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

4. terminów do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające

wpisowi do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru prowadzonego przez

organ administracji publicznej czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do

właściwego rejestru a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków

wynikających z przepisów o ich ustroju

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty zawiesza się na ten okres.

BIEG 

TERMINÓW 

NIE 

ROZPOCZYNA SIĘ, 

A ROZPOCZETY 

ULEGA 

ZAWIESZENIU
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▪ Właściwy organ, sąd lub podmiot może wezwać

obowiązanego do dokonania czynności wynikających

z przepisów prawa, w oznaczonym terminie i w zakresie,

w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania

czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby

spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia

ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu

społecznego albo ze względu na grożącą

niepowetowaną szkodę materialną.

▪ W takim przypadku obowiązany powinien wykonać

obowiązek w oznaczonym terminie.



CO 

Z ROZPRAWAMI?



W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu

COVID-19 bieg terminów procesowych w postępowaniach sądowych, w tym:

▪ sądowoadministracyjnych,

▪ postępowaniach egzekucyjnych,

▪ karnych,

▪ karno-skarbowych,

▪ w sprawach o wykroczenia,

▪ administracyjnych,

▪ egzekucyjnych w administracji,

▪ a także terminów w innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy,

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

TERMINY PROCESOWE
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▪ Organ, sąd lub podmiot, przed którym toczy się

postępowanie, o którym mowa w ust. 1, może wezwać stronę

lub uczestnika postępowania do dokonania czynności

w oznaczonym terminie wynikającym z przepisów prawa

i w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje do dokonania

czynności, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby

spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi

lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo

ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

▪ W takim przypadku strona lub uczestnik postępowania są

zobowiązane dokonać tej czynności w oznaczonym terminie.



W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego  z powodu COVID-19:

▪ Nie przeprowadza się rozpraw, ani posiedzeń jawnych

▪ Bieg terminu na:

1. milczące załatwienie sprawy,

2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, 

wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia, uprawnia 

stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania 

czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub 

uczestnika postępowania,

3. na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji 

indywidualnej

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Niemniej jednak, przed upływem tego terminu, organ lub podmiot może z

urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie

strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do

wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację

indywidualną.

Zaprzestanie czynności 

przez sąd lub organ 

w okresie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego 

z powodu COVID-19 

nie może być podstawą 

wywodzenia środków 

prawnych dotyczących 

bezczynności, przewlekłości 

lub naruszenia prawa strony 

do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki!



W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 – cd.:

▪ przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu

i podmiotu do powiadamiania strony lub uczestnika

postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się,

▪ organom lub podmiotom nie wymierza się kar za niewydanie

rozstrzygnięcia w terminach określonych przepisami prawa,

▪ nie wykonuje się wyroków o eksmisję

.



CO Z 

WNOSZENIEM 

PISM DO SĄDU?



WNOSZENIE PISM DO SĄDU

▪ Można wnieść pismo procesowe do sądu przy użyciu platformy e-PUAP lub

poczty elektronicznej, jednak pismo powinno być opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym. Tak wniesione pismo uznaje się za opatrzone

podpisem w sposób równoważny podpisowi własnoręcznemu.

▪ Można pocztą elektroniczną wnieść odwzorowanie cyfrowe pisma

opatrzonego odręcznym podpisem. W przypadku, jeśli pismo to zostało

wysłane z uprzednio wskazanego adresu poczty elektronicznej nadawcy lub nie

ma wątpliwości co do osoby nadawcy, pismo uznaje się za opatrzone podpisem

w sposób równoważny podpisowi własnoręcznemu.

▪ Do tak wniesionego pisma nie dołącza się załączników w postaci

papierowej, a tylko odwzorowania cyfrowe wszystkich załączników.

W razie potrzeby sąd sporządza ich wydruki, z którymi postępuje tak, jak

z załącznikami.



TARCZA ANTYKRYZYSOWA
CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA WIEDZIEĆ POWINIEN O PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZANIACH… 

WEBINARIUM

zapraszamy do kontaktu: 

compliance@marianskigroup.pl


