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AGENDA

➢ Jakie wsparcie przeznaczone jest dla Twojej firmy?

➢ Ile państwo dopłaci do wynagrodzeń przy obniżonym 
wymiarze czasu pracy i przestoju ekonomicznym?

➢ Czy możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń 
pracowników, jeżeli nie obniżasz wymiaru czasu pracy albo 
nie wprowadzasz przestoju i na jakich warunkach?

➢ Kto i na jakich warunkach skorzysta z postojowego?

➢ Komu przysługuje zwolnienie z ZUS? Czy Ty, twoi 
współpracownicy, zleceniobiorcy z tego skorzystają.



Jakie wsparcie przeznaczone jest dla 
Twojej firmy?



Jednoosobowa 

działalność

Mikrofirma Sektor MŚP Duża firma Zleceniobiorca

Zwolnienie ze składek ZUS

Świadczenie postojowe 

Dofinansowanie części 

kosztów prowadzenia 

działalności

Dofinansowanie części 

kosztów wynagrodzeń dla 

pracowników

Dofinansowanie 

wynagrodzenia 

pracowników objętych 

przestojem ekonomicznego 

lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy

Niskooprocentowana 

pożyczka

Pożyczka obrotowa 

finansująca wypłatę 

wynagrodzeń



ZASADY

ZWOLNIENIA Z ZUS



ZASADY

ZWOLNIENIA 

Z ZUS ZWOLNIENIE Z NIEOPŁACONYCH SKŁADEK

w wysokości znanej 

na dzień rozpatrzenia wniosku

ZA OKRES OD 1 MARCA DO 31 MAJA

NADAL TRZEBA SKŁADAĆ DEKLARACJE 

ROZLICZENIOWE/RAPORTY IMIENNE ZA TEN 

OKRES NA DOTYCHCZASOWYCH ZASADACH



PŁATNIK SKŁADEK:

• na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych

• był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 

1 lutego 2020 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE?

ZWOLNIENIA ZE SKŁADEK:

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, 

na Fundusz Pracy, Solidarnościowy, 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

lub Fundusz Emerytur Pomostowych



KOMU PRZYSŁUGUJE?

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK:

• na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz

wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie

zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy

• w wysokości ustalonej od - obowiązującej tą osobę - najniższej podstawy

wymiaru składek

OSOBA PROWADZĄCA POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ

opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenia:

• prowadząca działalność przed 1 lutego 2020 r. 

• przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek nie był wyższy niż 15 681 zł



JAK UZYSKAĆ ZWOLENIENIE:

➢Wniosek składany do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r.

➢Warunkiem uzyskania zwolnienia - przesłanie w w/w terminie

deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych

należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r., chyba że płatnik

składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.

➢Wszystkie wnioski dostępne są na stronach www ZUS

➢Wnioski można składać w formie papierowej i elektronicznej



ZASADY

ŚWIADCZENIA 

POSTOJOWE



ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

CO DO ZASADY JEDNORAZOWE

PRZYSŁUGUJE Z ZUS

WNIOSEK - NAJPÓŹNIEJ 3 MIESIĄCE OD ZNIESIENIA STANU EPIDEMII

80% MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA (2080 ZŁ)

ŚWIADCZENIE ZWOLNIONE OD PODATKU DOCHODOWEGO 

WARUNEK: OBYWATELSTWO/PRAWO LEGALNEGO POBYTU W RP



1 nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu

w następstwie COVID-19 doszło do przestoju 
w prowadzeniu działalności 

działalność rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r.

działalność nie była zawieszona

a przychód z miesiąca przed złożeniem wniosku:

• był o min. 15% niższy od poprzedniego miesiąca

• nie przekroczył kwoty ok. 15 600 zł

działalność była zawieszona, ale po 31 stycznia 2020 r. 

a przychód z miesiąca przed złożeniem wniosku:

• nie przekroczył kwoty ok. 15 600 zł

ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE

DLA 

PRZEDSIĘBIORCY

2

3

4a

4b



➢ umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.

➢ przychód z umowy w miesiącu sprzed złożenia wniosku 

- nie był wyższy od ok. 15 600 zł

➢ doszło do przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę

lub zamawiającego

➢ zleceniodawca nie uzyskał pomocy na wypłatę wynagrodzeń w ramach

rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym

wywołanych COVID-19

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA:

80% minimalnego wynagrodzenia

Wyjątek: jeśli wynagrodzenie było niższe niż 50% minimalnego 

wynagrodzenia – wówczas przysługuje w wysokości tego wynagrodzenia    

WNIOSEK SKŁADANY JEST ZA POŚREDNICTWEM ZLECENIODAWCY

DLA
ZLECENIOBIORCY 



ZASADY

DOFINANSOWANIE 

DO WYNAGRODZEŃ 

I



OBNIŻONY WYMIAR CZASU PRACY

o 20% - nie więcej niż do ½ etatu

Wynagrodzenie pracownika:

nie niższe niż minimalne wynagrodzenie

Dofinansowanie: 

maksymalnie 2.452,27 zł brutto miesięcznie na pracownika 

PRZESTÓJ EKONOMICZNY

Wynagrodzenie pracownika:

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%

nie niższe niż minimalne wynagrodzenie 

Dofinansowanie: 

maksymalnie 1.533,09 zł brutto miesięcznie na pracownika 

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRZY OBNIŻONYM 

WYMIARZE CZASU PRACY I PRZESTOJU EKONOMICZNYM



JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

1. WYBÓR PRZEDSTAWICIELI PRACOWNIKÓW

2. POROZUMIENIE – TRYB I WARUNKI PRACY

3. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

4. UMOWA Z WUP

5. SKŁADAĆ MIESIĘCZNY WYKAZ 

PRACOWNIKÓW



ZASADY

DOFINANSOWANIE 

DO WYNAGRODZEŃ 

II



Wyłącznie dla sektora MŚP

Uzależnione od ogłoszenia naboru przez PUP

DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW 

WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

Spadek

obrotów

Wysokość 

dofinansowania

min. 30% max. 50% wynagrodzenia pracownika (ze składkami)

ale max. 50 % minimalnego wynagrodzenia (1300 zł)

min. 50% max. 70% wynagrodzenia pracownika (ze składkami)

ale max. 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł)

min. 80% max.90 % wynagrodzenia pracownika (ze składkami)

ale max. 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł)



Ulgi podatkowe 



ZASADY

ODROCZENIE 

TERMINU PŁATNOŚCI 

PODATKÓW



Brak odroczenia terminu do zapłaty PIT ale i brak kary

Złożenie zeznania podatkowego i zapłata podatku dochodowego za 2019 

r. po terminie nie będzie skutkować wszczęciem postępowania karno-

skarbowego. WARUNEK – dopełnienie obowiązków do 31 maja 2020 r. 

Jakich podatków dotyczy? 

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Co z odsetkami? 

Jeżeli przedsiębiorca nie zapłaci podatku w ustawowym terminie (tj. do 30 

kwietnia 2020) za każdy dzień zwłoki naliczone zostaną odsetki. 

Wysokość odsetek - 8% w skali roku.

Nie trzeba składać „czynnego żalu” 

(NIE)ODROCZONY TERMIN ZAPŁATY W PIT ?  



ODROCZONY TERMIN ZALICZAK PODATKU 

ZA PRACOWNIKÓW 

Odroczenie zaliczek od przychodów:

▪ ze stosunku służbowego, 

▪ stosunku pracy, 

▪ pracy nakładczej,

▪ spółdzielczego stosunku pracy,

▪ zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Dotyczy zaliczek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.

Termin odroczenia:

1 czerwca 2020 r.

Odroczenie stosuje się również do świadczeń z tytułu

działalności wykonywanej osobiście

oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

TYLKO DLA: 

przedsiębiorców 

dotkniętych skutkami 

COVID-19 



TERMIN ZAPŁATY PODATKU:

Termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego 

będącego budynkiem został odroczony do  20 lipca 2020 r. 

Dotyczy to podatku za miesiące od marca do maja 2020 r.  

DWA WARUNKI:

ODROCZONY 
PODATEK 

OD PRZYCHODÓW 
Z ŚT

1 Pogorszona sytuacja ekonomiczna podatnika z uwagi 

na COVID-1

Spadek przychodów o 50%:

❑ w porównaniu do analogicznego miesiąca w roku 

poprzednim

❑ w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich 

przychodów (gdy podatnik rozpoczął działalność 

w 2019 r.

2 



NOWE TERMINY :

❑ 31 maja 2020 r. – w przypadku podatników podatku CIT

(przedsiębiorcy)

❑ 31 lipca 2020 r. – w przypadku podatników podatku CIT

korzystających ze zwolnień podmiotowych bądź posiadających status

OPP

ROK PODATKOWY:

Podatników, w przypadku których, rok podatkowy zakończył się w okresie

od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

CZEGO DOTYCZY ZMIAN TERMINU:

❑ złożenia zeznania CIT-8;

❑ wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy

między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu

a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI CIT



OGRANICZENIE:

Przedłużenie terminu do złożenia zeznań i zapłaty podatku do 31

lipca 2020 r., w stosuje się w przypadku podatników CIT, którzy

spełnili co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) w roku podatkowym osiągali wyłącznie dochody wolne od

podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT (zwolnienia

podmiotowe);

2) osiągali przychody z działalności pożytku publicznego

i stanowiły one co najmniej 80% łącznych przychodów

uzyskanych w tym roku przez tego podatnika.

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI CIT



CO Z TERMINEM 

PŁATNOŚCI PODAKTU VAT? 

1 Brak odroczenia terminów płatności

2 Brak zapłaty = odsetki + KKS

3
Można złożyć wniosek o rozłożenie na raty
/odroczenie terminu płatności



ZWOLNIENIE LUB ODROCZENIE:

Gmina może, na podstawie uchwały:

❑ Wprowadzić za część roku 2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości,

tj. od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej;

❑ Przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w 

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

DECYZJA NALEŻY DO GMINY

OGRANICZENIE:

Zwolnienia lub ulgi będą dotyczyć tylko tych grup przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ZWOLNIENIE LUB ODROCZENIE



ZASADY

ULGI I ZWOLNIENIA



Nowe limity zwolnień:

❑ 3.000 zł – zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub

międzyzakładowej organizacji związkowej;

❑ 10.000 zł – zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych

zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub

śmierci;

❑ 2.000 zł – wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika

w związku z finansowaniem działalności socjalnej o której mowa

w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, etc.;

❑ 3.000 zł - wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów

i zimowisk, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, oraz przejazdów

związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci

i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł

PRACOWNIK NIE ZAPŁACI PODATKU OD ZAPOMÓG 

WYŻSZE LIMITY



Z IP-BOX SKORZYSTASZ WCZEŚNIEJ

KTO SKORZYSTA? 

Podatnik, który:

1. uzyskuje dochody 

z kwalifikowanego IP,

2. Kwalifikowane IP 

wykorzystywane jest do 

przeciwdziałania COVID-19

3. Rok podatkowy tego podatnika 

rozpoczął się:

• przed dniem 1 stycznia 

2020 r. a zakończy się po 

dniu 31 grudnia 2019 r. lub

• po dniu 31 grudnia 2019 r.

a przed dniem 1 stycznia 

2021 r.

Wysokość zaliczek oblicza się w następujący sposób:
1. pierwszą zaliczkę oblicza się od sumy kwalifikowanych 

dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 
osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., z zastosowaniem stawki 
5%; 

2. zaliczki za kolejne miesiące albo kwartały oblicza się jako różnicę 
między podatkiem obliczonym z zastosowaniem stawki 5% od 
sumy kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw 
własności intelektualnej, osiągniętych od dnia 1 marca 2020 r., 
a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące albo kwartały 
obliczonych od tych dochodów.

ULGĘ IP-BOX (5%) MOŻNA STOSOWAĆ 

DO OBLICZANIA ZALICZKI NA 

PODATEK DOCHODOWY



Od podstawy opodatkowania odliczysz darowizny dla:

▪ podmiotów leczniczych,

▪ Agencji Rezerw Materiałowych,

▪ Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych

Wysokość odliczenia:

▪ 200% wartości – w przypadku darowizn dokonanych do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

▪ 150% wartości – w przypadku darowizn dokonanych w maju 2020 r.  

▪ 100% wartości – w przypadku darowizn dokonanych od dnia 1 czerwca 2020 r.

do dnia 30 września 2020 r.

WARUNEK:

darowizna ma służyć przeciwdziałaniu COVID-19, 

tj. zwalczaniu zakażenia, zapobieganiu rozprzestrzeniania się, 

profilaktyką oraz zwalczaniu skutków choroby.

WARTO 
PRZEKAZAĆ 
DAROWIZNĘ 
NA COVID-19



POZOSTAŁE ULGI:

1 Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych 

nabytych w związku z COVID-19

2 Mali podatnicy mogą zrezygnować z zaliczek uproszczonych

3 Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników

4 
Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku 

z COVID-19 odliczysz od dochodu



ZASADY

CZY MOŻNA ROZŁOŻYĆ 

NA RATY PODATEK 

LUB ODROCZYĆ JEGO 

PŁATNOŚĆ?



Organ podatkowy może udzielić ulgi w spłacie 

zobowiązań podatkowych jeżeli:

a) nie będzie ona stanowiła pomocy publicznej,

b) będzie ona stanowiła pomoc de minimis - w zakresie 

i na zasadach określonych w bezpośrednio 

obowiązujących aktach prawa wspólnotowego 

dotyczących pomocy 

w ramach zasady de minimis,

c) będzie stanowiła pomoc publiczną na cele wskazane 

w art. 67b § 1pkt 3 Ordynacji podatkowej

POMOC PUBLICZNA CZY POMOC DE MINIMIS?



Pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez

Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych

w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem

konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub

produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem

wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową

między Państwami Członkowskimi (art. 107 ust. 1 TFUE).

Pomoc de minimis jest to działanie niebędące pomocą publiczną

określone w rozporządzeniu Komisji(UE) NR 1407/2013 z dnia 18

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Tekst

mający znaczenie dla EOG)

POMOC PUBLICZNA / POMOC DE MINIMIS



Wartość pomocy de minimis jaka może zostać przyznana 

jednemu przedsiębiorcy:

• 200 000 EUR – w zakresie działalności innej niż drogowy 

transport towarów

• 100 000 EUR – w zakresie działalności polegającej na 

drogowym transporcie towarów; pomoc taka nie może zostać 

wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczonych do 

transportu drogowego towarów

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo 

członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 

w okresie trzech lat podatkowych.

PROGI 
POMOCY 

DE MINIMIS



INTERES PUBLICZNY

To dyrektywa postępowania nakazującą 

mieć na uwadze respektowanie wartości 

wspólnych dla całego społeczeństwa, 

takich jak:

• sprawiedliwość,

• bezpieczeństwo,

• zaufanie obywateli do organów władzy,

• sprawność działania aparatu 

państwowego,

• korektę błędnych decyzji itp. 

Przy ocenie interesu 

publicznego organy 

oceniają także zasadność 

obciążenia państwa kosztami 

udzielonej pomocy.



1. jest przesłanką odnosząca się bezpośrednio do sytuacji podatnika 

ubiegającego się o ulgę

2. oznacza okoliczności niezależne od sposobu postępowania podatnika, 

bądź spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł 

mieć wpływu

3. oznacza okoliczności na tyle istotne i wyjątkowe, 
których pominięcie przyniosłoby dla podatnika wyraźne 
i dostrzegalne negatywne skutki,

4. nie możne być utożsamiany wyłącznie z koniecznością wystąpienia 
nadzwyczajnych zdarzeń losowych

5. nie możne być utożsamiony z subiektywnym przekonaniem podatnika 
o potrzebie przyznania mu ulgi podatkowej

6. ocenia się, mając na uwadze kryteria zobiektywizowane, zgodne 
z powszechnie aprobowaną hierarchią wartości, w której wysoką rangę 
mają: zdrowie i życie, a także możliwości zarobkowe w celu zdobycia 
środków utrzymania dla siebie i rodziny oraz zagrożenie egzystencji

WAŻNY 

INTERES 

PODATNIKA



Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku 

oraz wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty 

dostępnie są pod linkiem:

https://kontrolapodatkowa.pl/wzory-wnioskow-o-odroczenie-

platnosci-vat-cit-lub-rozlozenie-jej-na-raty/

Odroczenie terminu płatności 

podatku lub rozłożenie zapłaty 

podatku na raty może mieć miejsce 

jedynie na wniosek podatnika.



BRAK OPŁATY PROLONGACYJNEJ

Dotyczy decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku oraz 

decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku na podstawie 

wniosku złożonego w okresie: 

• obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo

• stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo

• w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

W ZAKRESIE PODATKÓW STANOWIĄCYCH 

DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA



Zapraszamy do kontaktu:

compliance@marianskigroup.pl

WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW  

COVID-19 W PRAKTYCE


