Drodzy Klienci,
W ostatnich dniach, w oparciu o opublikowany projekt ustawy Tarczy
Antykryzysowej, opracowaliśmy dla Was przejrzysty poradnik z opisem jej
kluczowych elementów.
W dokumencie znajdziecie opis zagadnień wraz z kryteriami jakie należy
spełnić, aby dany rodzaj pomocy mógł zostać Wam udzielony.
Mamy nadzieję, że pozwoli to Wam efektywnie i mądrze z niej skorzystać, a
także zaoszczędzi Wasz czas na dowiadywaniu się o konkretnych możliwościach
we własnym zakresie. Z tego co wiemy kolejki na infoliniach rządowych są
zatrważające.
Jeśli w dokumencie nie znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania
prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail:
informacje.koronawirus@eurocash.pl
 infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 +48
61 333 22 20
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PRAWO PRACY I ZUS
• ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUS
dla: (i) pracodawców zatrudniających do 9 pracowników oraz (ii) osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (samozatrudnionych), których przychód nie przekroczył 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
w 2020 r. za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r.
• WYNAGRODZENIE ZA PRZESTÓJ
Wypłacanie pracownikowi (niezależnie od typu
stosunku zatrudnienia) w przypadku przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu
pracy wynagrodzenia obniżonego nie więcej niż
o 50 ale nie niższego jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym jest
rantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 minimalnego wynagrodzenia z uwzględprzysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym
niż 300 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia
wniosku.

• OGRANICZENIE CZASU PRACY
W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku
obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 15% możliwość ograniczenia wymiaru pracy o 20% nie więcej niż do
0,5 etatu, ale wynagrodzenie nie może być niższe
niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, przy czym jest ono
towanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż
40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prenagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie
uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc,
w którym został złożony wniosek, o którym mowa
w ust. 1, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• CZAS PRACY
Liberalizacja zasad ustalania przez niektórych
pracodawców systemu lub rozkładu czasu pracy
oraz godzin nadliczbowych.

• HANDEL W NIEDZIELE
Liberalizacja zakazu wykonywania czynności
związanych z handlem w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi. lub
zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
• ZAWIESZENIE BADAŃ OKRESOWYCH
Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badań lekarskich zlecanych przez pracodawcę w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
• WYDŁUŻONA WAŻNOŚĆ BADAŃ
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich,
których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r.,
zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii.
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Na czas przestoju ekonomicznego
(pracownik jest gotowy do pracy, ale
jej nie wykonuje z przyczyn po stronie
pracodawcy, uprawnienie do obniżenia wynagrodzenia max. o 50%)
- doﬁnansowanie do 50% minimalnego
wynagrodzenia (1.300 PLN) wraz
ze składkami ZUS należnymi
od pracodawcy od przyznanych
świadczeń
Na czas obniżonego wymiaru czasu
pracy (pracownik wykonuje pracę,
ale w wymiarze obniżonym o 20%, nie
więcej niż do 0,5 etatu)

Warunki uzyskania

Działania

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

1. Spadek obrotów (sprzedaż towarów
lub usług w ujęciu ilościowym lub
wartościowym):
- nie mniej niż o 15 % (stosunek
łącznych obrotów w ciągu
dowolnych 2 kolejnych miesięcy
w okresie od 1/01/2020 do łącznych
obrotów z analogicznych 2 miesięcy
z roku ubiegłego); lub
- nie mniej niż o 25 % obrotów
w 1 miesiącu po 1/01/2020
w porównaniu do miesiąca
poprzedniego.

1. Wniosek do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy (załącznik do
ustawy).

1. Dla wszystkich Przedsiębiorców.

Umowa o pracę.

2. Brak możliwości uzyskania wsparcia,
jeśli Przedsiębiorca uzyskał pomoc
w odniesieniu do tych samych
pracowników w zakresie takich
samych tytułów wypłat na rzecz
ochrony miejsc pracy.

Umowa zlecenia.

obniżonego wynagrodzenia pracownika, ale nie więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę z
poprzedniego kwartału (2.079,43 PLN)
wraz ze składkami ZUS od wynagrodzenia.

2. Nie przysługuje do wynagrodzenia
pracownika, którego wynagrodzenie
w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony
wniosek o ulgę, było wyższe niż
300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłoszonego przez Prezesa
GUS (15 595,74 zł).

Uwaga: Po 1/04 należy uwzględnić
wynagrodzenia z I kwartału 2020 r.

Uwaga: Po 1/04 należy uwzględnić
wynagrodzenia z I kwartału 2020 r.
3. Opłacanie do końca III kwartału
2019 r. wszystkich podatków
i składek.
4. Opłacanie od początku I kwartału
2020 r. wszystkich podatków
i składek, chyba że (i) zawarto
umowę z ZUS w zakresie zwłoki lub
(ii) otrzymano decyzję w sprawie
rozłożenia na raty/odroczenia
terminu płatności składek lub
podatku (iii) albo, gdy zaległość
powstała w czasie spadku obrotów).
5. Brak przesłanek do ogłoszenia
upadłości.

2. Porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami
pracowników o warunkach i trybie
wykonywania pracy w okresie
przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
3. Kopia porozumienia przekazywana właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

3. Na łączny okres 3 miesięcy od daty
złożenia wniosku.
4. Obowiązek utrzymania w zatrudnieniu
pracowników objętych umową, przez
okres doﬁnansowania oraz, po
zakończeniu doﬁnansowania, przez
okres równy temu okresowi
(w przeciwnym razie konieczność
zwrotu świadczeń).
5. Przez czas funkcjonowania
porozumienia nie stosuje się
warunków wynikających z układu
ponadzakładowego/zakładowego.

Umowy o świadczenie usług.
pod warunkiem podlegania z tego
tytułu obowiązkowi ubezpieczeń:
emerytalnemu i rentowemu (istotne
przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia).
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Warunki uzyskania

(ǞŃóţóŦŃó

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

ëðǋðƖčŀěʅporozumieniaʅǛěʅǛǋŀĆǛŕðšŀʅʅ
ŘƲČʅƓƖǛěĔƞƪðǋŀčŀěŘðšŀʅƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅůɊ

ȌɐʅʅƓŠðčðţŀěʅĔůʅŕůŤčðʅRRRʅŕǋðƖƪðŠƲʅȍȋȌȔʅ
ƖɐʅƓůĔðƪŕŰǋʅŀʅƞŕŠðĔěŕɋʅčĻǑČðʅǞěɊʅɢŀɣʅ
ƲšůǋðʅǛʅëÂ®ʅǋʅǛðŕƖěƞŀěʅǛǋŠůŕŀʅŘƲČʅ
ɢŀŀɣʅĔěčǑǛŒðʅǋʅƞƓƖðǋŀěʅƖůǛŠůǞěţŀðʅţðʅ
ƖðƪǑɖůĔƖůčǛěţŀðʅƪěƖšŀţƲʅƓŠðƪţůƟčŀʅ
ƞŕŠðĔěŕʅŘƲČʅƓůĔðƪŕƲɋʅðŘČůʅɢŀŀŀɣʅǛðŘěĴŠůƟĎʅƓůǋƞƪðŠðʅǋʅčǛðƞŀěʅƞƓðĔŕƲʅ
ůČƖůƪŰǋɣɐ

ëðǋðƖčŀěʅƓůƖůǛƲšŀěţŀðʅǛʅůƖĴðţŀǛðčŒðšŀʅǛǋŀĆǛŕůǋǑšŀʅŘƲČʅƓƖǛěĔƞƪðǋŀčŀěŘðšŀʅ
ƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅɮʅĔůƪǑčǛǑʅŒěĔǑţŀěɊʅ

Ȍɐʅʅ%ŘðʅǋƞǛǑƞƪŕŀčĻʅ£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčŰǋɐ

ÂšůǋðʅůʅƓƖðčİɐ

ȍɐʅʅ®ƓðĔěŕʅůČƖůƪŰǋʅɢƞƓƖǛěĔðǞʅƪůǋðƖŰǋʅ
ŘƲČʅƲƞŠƲĴʅǋʅƲŒİčŀƲʅŀŘůƟčŀůǋǑšʅŘƲČʅ
ǋðƖƪůƟčŀůǋǑšɣɊʅʅ
ɮʅţŀěʅšţŀěŒʅţŀǞʅů 15 %ʅɢŠĆčǛţŀěʅ
ǋʆčŀĆĴƲʅĔůǋůŘţǑčĻʅ2 kolejnych mieơŃĳĐǔƓůʅȌɖȋȌɖȍȋȍȋʅǋʅƞƪůƞƲţŕƲʅĔůʅ
ŠĆčǛţǑčĻʅůČƖůƪŰǋʅǛʅðţðŘůĴŀčǛţǑčĻʅ
ȍʆšŀěƞŀİčǑʅǛʅƖůŕƲʅƲČŀěĴŠěĴůɣɕʅŘƲČʅʅ
ɮʅţŀěʅšţŀěŒʅţŀǞʅůʅ25 % ůČƖůƪŰǋʅ
ǋʆȍʅŤŃĞơŃĉĐƵʅǋʅůŕƖěƞŀěʅůĔʅȌɖȋȌɖȍȋȍȋʅ
ǋʅƓůƖŰǋţðţŀƲʅĔůʅšŀěƞŀĆčðʅƓůƓƖǛěĔţŀěĴůɐ

£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčðʅƓƖǛěŕðǛƲŒěʅŕůƓŀİʅƓůƖůǛƲšŀěţŀðʅǋŠðƟčŀǋěšƲʅůŕƖİĴůǋěšƲʅ
ŀţƞƓěŕƪůƖůǋŀʅƓƖðčǑʅǋʅƪěƖšŀţŀěʅȐʅĔţŀʅ
ƖůČůčǛǑčĻʅůĔʅĔţŀðʅǛðǋðƖčŀðʅƓůƖůǛƲšŀěţŀðɐ

•ʅʅǋƓƖůǋðĔǛěţŀƲʅƞǑƞƪěšƲʅƖŰǋţůǋðǞţěĴůʅčǛðƞƲʅƓƖðčǑʅɮʅšůǞŘŀǋěʅ
ƓƖǛěĔŠƲǞěţŀěʅĔůČůǋěĴůʅǋǑšŀðƖƲʅ
čǛðƞƲʅƓƖðčǑɋʅţŀěʅǋŀİčěŒʅŒěĔţðŕʅţŀǞʅĔůʅ
ȌȍʅĴůĔǛŀţɋʅǋʆůŕƖěƞŀěʅƖůǛŘŀčǛěţŀůǋǑšʅ
ţŀěƓƖǛěŕƖðčǛðŒĆčǑšʅȌȍʅšŀěƞŀİčǑɐ
•ʅʅƞƪůƞůǋðţŀƲʅšţŀěŒʅŕůƖǛǑƞƪţǑčĻʅǋðƖƲţŕŰǋʅǛðƪƖƲĔţŀěţŀðʅƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅ
ţŀǞʅǋǑţŀŕðŒĆčěʅǛʅƲšŰǋʅůʅƓƖðčİɐ
ěǛʅƓůƖůǛƲšŀěţŀðʅšůǞţðʅůĴƖðţŀčǛǑĎʅ
ţŀěƓƖǛěƖǋðţǑʅůĔƓůčǛǑţěŕʅðŘěʅĔůʅţŀěʅ
šţŀěŒʅţŀǞʅȓʅĻʅɖʅĔůČİʅɢůĔƓůǋŀěĔţŀůʅ
ȎȍʆĻɣɐ

ɢŀɣʅǋƓƖůǋðĔǛěţŀðʅƞǑƞƪěšƲʅƖŰǋţůǋðǞţěĴůʅčǛðƞƲʅƓƖðčǑʅůƖðǛʅɢŀŀɣʅƞƪůƞůǋðţŀðʅ
šţŀěŒʅŕůƖǛǑƞƪţǑčĻʅǋðƖƲţŕŰǋʅǛðƪƖƲĔţŀěţŀðɐ

ȍɐʅʅsŀěʅšðʅŕůţŀěčǛţůƟčŀʅǋǑƓůǋŀěĔǛěŤʅ
ǛšŀěţŀðŒĆčǑčĻɐ
Ȏɐʅʅ£ƖǛěǛʅčǛðƞʅĳƲţŕčŒůţůǋðţŀðʅƓůƖůǛƲšŀěţŀðʅţŀěʅƞƪůƞƲŒěʅƞŀİʅǋðƖƲţŕŰǋʅ
ǋǑţŀŕðŒĆčǑčĻʅǛʅƲŕŠðĔƲʅƓůţðĔǛðŕŠðĔůǋěĴůɖǛðŕŠðĔůǋěĴůɐʅ
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%ůȆţðţƞůǋðţŀěʅƓƖǛěǛʅƞƪðƖůƞƪİʅčǛİƟčŀʅŕůƞǛƪŰǋʅǋǑţðĴƖůĔǛěŤʅůƖðǛʅƞŕŠðĔěŕʅëÂ®ʅɢðƖƪɐʅȌȐǛǛČɣ
ÞǔơŲŘŲƢđėŲȇŦóŦơŲǎóŦŃó

Warunki uzyskania

(ǞŃóţóŦŃó

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

ÛʅǋǑƞůŕůƟčŀʅƞƪðţůǋŀĆčěŒʅƞƲšİɊ

®ƓðĔěŕʅůČƖůƪŰǋʅĴůƞƓůĔðƖčǛǑčĻʅ
ǋʆţðƞƪİƓƞƪǋŀěʅǋǑƞƪĆƓŀěţŀðʅÚR%ɮȌȔɊ

sðʅǋţŀůƞěŕʅǛŠůǞůţǑʅĔůʅƓůǋŀðƪůǋěĴůʅ
Â£ʅǋʅƪěƖšŀţŀěʅȌȏʅĔţŀʅůĔʅůĴŠůƞǛěţŀðʅ
ţðČůƖƲɐ

ȍɐ(śóŤŃŘƙŲɋŤóţǔĐľŃƢƙĞėŦŃĐľ
ƖƙǞĞėơŃĳďŃŲƙơƭǎɐ

ÂšůǋðʅůʅƓƖðčİɐ

ɮʅ50%ʅǋǑţðĴƖůĔǛěŤʅƓůƞǛčǛěĴŰŘţǑčĻʅ
ƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅůČŒİƪǑčĻʅǋţŀůƞŕŀěšʅ
ǛěʅƞŕŠðĔŕðšŀʅţðʅëÂ®ʅůĔʅƪǑčĻʅ
ǋǑţðĴƖůĔǛěŤɋʅŒěĔţðŕʅŦŃĞǎŃĳĐĞŕ
ŦŃǡȑȌʸŘǎŲƭǔŤŃŦŃŤóśŦĞķŲ
wynagrodzeniaʅɢȌɐȎȋȋʅ£gsɣʅ
ƓůǋŀİŕƞǛůţěĴůʅůʅƞŕŠðĔŕŀʅţðʅ
ƲČěǛƓŀěčǛěţŀðʅƞƓůŠěčǛţěʅůĔʅ
ƓƖðčůĔðǋčǑʅǋʅůĔţŀěƞŀěţŀƲʅĔůʅŕðǞĔěĴůʅ
ƓƖðčůǋţŀŕðʅɮʅǋʅƓƖǛǑƓðĔŕƲʅƞƓðĔŕƲʅ
ůČƖůƪŰǋʅůʅčůʅţðŒšţŀěŒʅȎȋʺɕ
ɮʅ70% ƓůƞǛčǛěĴŰŘţǑčĻʅƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅ
ůČŒİƪǑčĻʅǋţŀůƞŕŀěšʅǛěʅƞŕŠðĔŕðšŀʅ
ţðʅëÂ®ʅůĔʅƪǑčĻʅǋǑţðĴƖůĔǛěŤɋʅ
ŒěĔţðŕʅŦŃĞǎŃĳĐĞŕŦŃǡȓȌʸŘǎŲƭǔ
minimalnego wynagrodzeniaʅ
ɢȌɐȓȍȋʅ£gsɣɋʅƓůǋŀİŕƞǛůţěĴůʅůʅ
ƞŕŠðĔŕŀʅţðʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀðʅƞƓůŠěčǛţěʅ
ůĔʅƓƖðčůĔðǋčǑɋʅǋʅůĔţŀěƞŀěţŀƲʅĔůʅ
ŕðǞĔěĴůʅƓƖðčůǋţŀŕðʅɮʅǋʅƓƖǛǑƓðĔŕƲʅ
ƞƓðĔŕƲʅůČƖůƪŰǋʅůʅčůʅţðŒšţŀěŒʅ50%ɕ
ɮʅ90%ʅƓůƞǛčǛěĴŰŘţǑčĻʅƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅ
ůČŒİƪǑčĻʅǋţŀůƞŕŀěšʅǛěʅƞŕŠðĔŕðšŀʅ
ţðʅëÂ®ʅůĔʅƪǑčĻʅǋǑţðĴƖůĔǛěŤɋʅ
ŒěĔţðŕʅŦŃĞǎŃĳĐĞŕŦŃǡȕȌʸŘǎŲƭǔ
minimalnego wynagrodzenia
ɢȍɐȎȏȋʅ£gsɣɋʅƓůǋŀİŕƞǛůţěĴůʅůʅ
ƞŕŠðĔŕŀʅţðʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀðʅƞƓůŠěčǛţěʅ
ůĔʅƓƖðčůĔðǋčǑɋʅǋʅůĔţŀěƞŀěţŀƲʅĔůʅ
ŕðǞĔěĴůʅƓƖðčůǋţŀŕðʅɮʅǋʅƓƖǛǑƓðĔŕƲʅ
ƞƓðĔŕƲʅůČƖůƪŰǋʅůʅčůʅţðŒšţŀěŒʅ80%ɐ

ɮʅǛšţŀěŒƞǛěţŀěʅƞƓƖǛěĔðǞǑʅƪůǋðƖŰǋʅ
ŘƲČʅƲƞŠƲĴʅɢŀŘůƟčŀůǋůʅŘƲČʅǋðƖƪůƟčŀůǋůɣʅ
ŘŀčǛůţěʅŒðŕůʅƞƪůƞƲţěŕʅŠĆčǛţǑčĻʅ
ůČƖůƪŰǋʅǋʅčŀĆĴƲʅĔůǋůŘţŀěʅ
ǋƞŕðǛðţǑčĻʅȎʅŘŲśĞŕŦǔĐľŤŃĞơŃĳĐǔɋʅ
ƓƖǛǑƓðĔðŒĆčǑčĻʅǋʅůŕƖěƞŀěʅƓůʅĔţŀƲʅ
ȌɖȋȌɖȍȋȍȋʅĔůʅĔţŀðʅƓůƓƖǛěĔǛðŒĆčěĴůʅ
ĔǛŀěŤʅǛŠůǞěţŀðʅǋţŀůƞŕƲʅůʅƓƖǛǑǛţðţŀěʅ
ĔůȆţðţƞůǋðţŀðɋʅǋʅƓůƖŰǋţðţŀƲʅĔůʅ
ŠĆčǛţǑčĻʅůČƖůƪŰǋʅǛʅðţðŘůĴŀčǛţǑčĻʅ
ȍʆŕůŘěŒţǑčĻʅšŀěƞŀİčǑʅŕðŘěţĔðƖǛůǋǑčĻʅ
ƖůŕƲʅƓůƓƖǛěĔţŀěĴůɐ
qůǞŘŀǋěʅǋƞŕðǛðţŀěʅšŀěƞŀİčǑʅŘŀčǛůţǑčĻʅ
ůĔʅĔţŀðʅŀţţěĴůʅţŀǞʅƓŀěƖǋƞǛǑʅĔǛŀěŤʅ
šŀěƞŀĆčðɐ

ȍɐʅʅsðʅƓůĔƞƪðǋŀěʅƲšůǋǑʅǛěʅƞƪðƖůƞƪĆɐ
ȎɐʅʅĔʅĔţŀðʅǛŠůǞěţŀðʅǋţŀůƞŕƲʅţðʅůŕƖěƞʅ
ȏʅŤŃĞơŃĳĐǔɐ
ȏɐʅʅČůǋŀĆǛěŕʅƲƪƖǛǑšðţŀðʅ
ǋʆǛðƪƖƲĔţŀěţŀƲʅƓƖðčůǋţŀŕŰǋʅ
ůČŒİƪǑčĻʅƲšůǋĆɋʅƓƖǛěǛʅůŕƖěƞʅ
ĔůȆţðţƞůǋðţŀðʅůƖðǛɋʅƓůʅ
ǛðŕůŤčǛěţŀƲʅĔůȆţðţƞůǋðţŀðɋʅ
ƓƖǛěǛʅůŕƖěƞʅƖŰǋţǑʅƪěšƲʅůŕƖěƞůǋŀʅ
ɢǋʆƓƖǛěčŀǋţǑšʅƖðǛŀěʅƓƖůƓůƖčŒůţðŘţǑʅ
ǛǋƖůƪʅČěǛʅůĔƞěƪěŕɣɐ
ȐɐʅʅÛǑƓŠðčðţěʅǋʅůŕƖěƞðčĻʅ
šŀěƞŀİčǛţǑčĻɐ
ȑɐʅʅ%ůȆţðţƞůǋðţŀěʅƞƪðţůǋŀʅƓůšůčʅ
ƓƲČŘŀčǛţĆʅɢĔůʅȓȋȋʅƪǑƞɐʅ.Â¦ɣɐ
ȒɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅŠĆčǛěţŀðʅƓůšůčǑʅ
ǛʆƲĔǛŀěŘðţĆʅƓůšůčĆʅĔěʅšŀţŀšŀƞɐ
ȓɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅƲĔǛŀěŘěţŀðʅ£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčǑɋʅ
ŕƪŰƖǑʅţðʅĔǛŀěŤʅȎȌɐȌȍɐȍȋȌȔʅƖɐʅţŀěʅ
ƞƓěŠţŀðŠʅŕƖǑƪěƖŀŰǋʅƓƖǛěĔƞŀİČŀůƖƞƪǋðʅ
ǛţðŒĔƲŒĆčěĴůʅƞŀİʅǋʅƪƖƲĔţěŒʅƞǑƪƲðčŒŀʅ
ǋʅƖůǛƲšŀěţŀƲʅƖůǛƓůƖǛĆĔǛěţŀðʅţƖʅ
ȑȐȌɖȍȋȌȏʅeůšŀƞŒŀʅ.ƲƖůƓěŒƞŕŀěŒɋʅţðǋěƪʅ
ŒěƟŘŀʅůČěčţŀěʅƞƓěŠţŀðʅƪěʅŕƖǑƪěƖŀðʅ
ǋʆǛǋŀĆǛŕƲʅǛʅěƓŀĔěšŀĆʅÚR%ɮȌȔɐ
Ȕɐʅʅ£ůšůčʅƲĔǛŀěŘðţðʅŒěƞƪʅţŀěʅƓŰǜţŀěŒʅţŀǞʅ
ĔůʅȎȌʅĴƖƲĔţŀðʅȍȋȍȋʅƖɐ
ȌȋɐʅʅƖðŕʅĔůȆţðţƞůǋðţŀðʅǋʅčǛİƟčŀɋʅ
ǋʆŕƪŰƖěŒʅƪěʅƞðšěʅŕůƞǛƪǑʅǛůƞƪðŠǑʅ
ðŘČůʅǛůƞƪðţĆʅƞȆţðţƞůǋðţěʅ
ǛʆŀţţǑčĻʅƟƖůĔŕŰǋʅƓƲČŘŀčǛţǑčĻɐ

ÂšůǋðʅǛŘěčěţŀðʅŘƲČʅ
ÂšůǋðʅůʅƟǋŀðĔčǛěţŀěʅƲƞŠƲĴ
pod warunkiem podlegania z tego
ƭǔƭƵţƵŲďŲǎŃĉǞŘŲǎŃƵďĞǞƖŃĞĐǞĞŧɊ
emerytalnemu i rentowemuʅɢŀƞƪůƪţěʅ
ƓƖǛǑʅǛČŀěĴƲʅƪǑƪƲŠŰǋʅĔůʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀðɣɐʅ
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wadzenia działalności w przypadku
spadku obrotów o:

-

- co najmniej 30% – w wysokości 50%
kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie,
- co najmniej 50% – w wysokości 70%
kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie,
- co najmniej 80% –w wysokości
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Warunki uzyskania

Działania

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

Spadek obrotów gospodarczych
w następstwie wystąpienia COVID-19:

Wniosek do powiatowego UP w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

1. Przedsiębiorca będący osobą

Jednoosobowa działalność gospodarcza.

- zmniejszenie sprzedaży towarów
lub usług (ilościowo lub wartościowo)
liczone jako stosunek łącznych
obrotów w ciągu dowolnie
wskazanych 2 kolejnych miesięcy,
przypadających w okresie po dniu
1/01/2020 do dnia poprzedzającego
dzień złożenia wniosku o przyznanie
łącznych obrotów z analogicznych
2 kolejnych miesięcy roku
poprzedniego.
Możliwe wskazanie miesięcy liczonych
od dnia innego niż pierwszy dzień
miesiąca.

pracowników (jednoosobowa
działalność gospodarcza).
2.

okres 3 miesięcy.

3. Wypłacane w okresach
miesięcznych.
4.

Przedsiębiorca składa oświadczenie
o prowadzeniu działalności.

5. Obowiązek prowadzenia
działalności gospodarczej przez
przez okres równy temu okresowi
(w przeciwnym razie proporcjonalny
zwrot bez odsetek).
6.

publiczną (do 800 tys. EUR).

7. Możliwość łączenia pomocy
z udzielaną pomocą de minimis.
8. Możliwość udzielenia Przedsiębiorcy,
który na dzień 31.12.2019 r. nie
spełniał kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji
w rozumieniu rozporządzenia nr
651/2014 Komisji Europejskiej, nawet
jeśli ale obecnie spełnia te kryteria
w związku z epidemią COVID-19.
9. Pomoc udzielana jest nie później niż
do 31 grudnia 2020 r.
10.

w której te same koszty zostały
z innych środków publicznych.

Rodzaje pomocy przewidziane w tarczy antykryzysowej

cěĔţůƖðǛůǋðʅƓůǞǑčǛŕðʅɢðƖƪɐʅȌȐʅǛǛĔɣ
ÞǔơŲŘŲƢđėŲȇŦóŦơŲǎóŦŃó
cěĔţůƖðǛůǋðʅƓůǞǑčǛŕðʅţðʅƓůŕƖǑčŀěʅ
ČŀěǞĆčǑčĻʅŕůƞǛƪŰǋʅƓƖůǋðĔǛěţŀðʅĔǛŀðŠðŘţůƟčŀʅĴůƞƓůĔðƖčǛěŒɊ
ɮʅšðǐɐʅȐʅƪǑƞɐʅǛŠůƪǑčĻʅ
ɮʅƞƪůƓðʅůƓƖůčěţƪůǋðţŀðʅʅƪůʅȋɋȋȐʅƞƪůƓǑʅ
ƖěĔǑƞŕůţƪðʅǋěŕƞŘŀʅƓƖǛǑŒšůǋðţǑčĻʅ
ƓƖǛěǛʅs£ɐ
ɮʅůŕƖěƞʅƞƓŠðƪǑʅƓůǞǑčǛŕŀʅţŀěʅĔŠƲǞƞǛǑʅ
ţŀǞʅȌȍʅšŀěƞŀİčǑɋʅǛʅŕðƖěţčŒĆʅǋʅƞƓŠðčŀěʅ
ŕðƓŀƪðŠƲʅǋƖðǛʅǛʅůĔƞěƪŕðšŀʅƓƖǛěǛʅ
ůŕƖěƞʅȎʆšŀěƞŀİčǑʅůĔʅĔţŀðʅƲĔǛŀěŘěţŀðʅ
ƓůǞǑčǛŕŀɐ

Warunki uzyskania

(ǞŃóţóŦŃó

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

ÛţŀůƞěŕʅƞŕŠðĔðţǑʅĔůʅƓůǋŀðƪůǋěĴůʅ
Â£ʅǋƖðǛʅǛʅůƟǋŀðĔčǛěţŀěšʅůʅƞƪðţŀěʅ
ǛðƪƖƲĔţŀěţŀðɐʅ

ȌɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅƲšůƖǛěţŀðʅƞƓŠðƪǑʅ
ƓůǞǑčǛŕŀɋʅƓůĔʅǋðƖƲţŕŀěšʅƲƪƖǛǑšðţŀðʅ
ƓƖǛěǛʅ£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčİʅƞƪðţƲʅ
ǛðƪƖƲĔţŀěţŀðʅƓƖǛěǛʅůŕƖěƞʅȎʆšŀěƞŀİčǑʅ
ůĔʅĔţŀðʅŒěŒʅƲĔǛŀěŘěţŀðɐ

qŀŕƖůƓƖǛěĔƞŀİČŀůƖčǑʅƓƖůǋðĔǛĆčǑʅ
ĔǛŀðŠðŘţůƟĎʅĴůƞƓůĔðƖčǛĆʅƓƖǛěĔʅĔţŀěšʅ
ȌʅɖȋȎɖȍȋȍȋʅƖɐ

ȍɐʅʅ£ůǞǑčǛŕðʅƞƪðţůǋŀʅƓůšůčʅƓƲČŘŀčǛţĆʅ
ɢĔůʅȓȋȋʅƪǑƞɐʅ.Â¦ɣɐ
ȎɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅŠĆčǛěţŀðʅƓůšůčǑʅ
ǛʆƲĔǛŀěŘðţĆʅƓůšůčĆʅĔěʅšŀţŀšŀƞɐ
ȏɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅƲĔǛŀěŘěţŀðʅ£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčǑɋʅ
ŕƪŰƖǑʅţðʅĔǛŀěŤʅȎȌɐȌȍɐȍȋȌȔʅƖɐʅţŀěʅ
ƞƓěŠţŀðŠʅŕƖǑƪěƖŀŰǋʅƓƖǛěĔƞŀİČŀůƖƞƪǋðʅ
ǛţðŒĔƲŒĆčěĴůʅƞŀİʅǋʅƪƖƲĔţěŒʅƞǑƪƲðčŒŀʅ
ǋʅƖůǛƲšŀěţŀƲʅƖůǛƓůƖǛĆĔǛěţŀðʅţƖʅ
ȑȐȌɖȍȋȌȏʅeůšŀƞŒŀʅ.ƲƖůƓěŒƞŕŀěŒɋʅţðǋěƪʅ
ŒěƟŘŀʅůČěčţŀěʅƞƓěŠţŀðʅƪěʅŕƖǑƪěƖŀðʅ
ǋʆǛǋŀĆǛŕƲʅǛʅěƓŀĔěšŀĆʅÚR%ɮȌȔɐ
Ȑɐʅʅ£ůšůčʅƲĔǛŀěŘðţðʅŒěƞƪʅţŀěʅƓŰǜţŀěŒʅţŀǞʅ
ĔůʅȎȌʅĴƖƲĔţŀðʅȍȋȍȋʅƖɐ
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Świadczenie postojowe (art. 15zq)
Wysokość dofinansowania

Warunki uzyskania

Działania

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

1. ofinansowanie 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

1. Podleganie ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej lub z tyt. umowy zlecenia/
agencyjnej.

Wniosek do ZUS osoby uprawnionej.

Wnioski o świadczenie postojowe
mogą być złożone do ZUS najpóźniej
w terminie 3 miesięcy od miesiąca
w którym został zniesiony ogłoszony
stan epidemii.

Działalność gospodarcza

2. G
 dy suma przychodów z umów
cywilnoprawnych w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym
został złożony wniosek wynosi
mniej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy
wynagrodzeń z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych.
3. Osobie 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 świadczenie
postojowe przysługuje w wysokości
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2. Przestój w prowadzeniu działalności
gospodarczej albo przestój
zleceniodawcy lub zamawiającego.
3. P
 rowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.
a. Nie zawieszenie prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany
w miesiącu poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku był o co najmniej
15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten
miesiąc i nie był wyższy od 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa GUS
b. Działalność gospodarcza została
zawieszona po 31 stycznia 2020 roku
oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie był wyższy od 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłaszanego przez Prezesa GUS.
4. Umowa cywilnoprawna została
zawarta przed 1/02/2020 r. oraz
przychód z umowy cywilnoprawnej
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek, nie był wyższy od
300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez Prezesa
GUS.

Zleceniobiorcy składają wniosek za
pośrednictwem zleceniodawcy.
Zleceniodawca dodatkowo składa
oświadczenia o niedojściu do skutku
lub ograniczeniu wykonywania umowy
cywilnej z powodu przestoju, oraz
o przychodzie osiągniętym przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną
w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku. Do wniosku dołączana jest
kopia umowy.

oraz zleceniobiorcy, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z
innego tytułu.
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Zwolnienie ze składek ZUS (art. 31zo ust. 1)
Warunki uzyskania
Zwolnienie z obowiązku opłacenia
nieopłaconych składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub
Fundusz Emerytur Pomostowych
należnych za okres od 1/03/2020 do
31/05/2020, jeżeli był zgłoszony jako
płatnik składek przed 1/02/2020.
Zwolnienie ze składek ustalonych od
obowiązującej najniższej podstawy
wymiaru tych składek.

Działania

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

Wniosek do ZUS złożony nie później
niż do 30/06/2020.

1. Przedsiębiorca, który na dzień
29/02/2020 zgłosił do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10
ubezpieczonych

Działalność gosp.

2. ZUS zwalnia z obowiązku opłacania
składek w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia przesłania deklaracji
rozliczeniowej lub imiennych
raportów miesięczny za ostatni
miesiąc wskazany we wniosku
o zwolnienie
z opłacania składek, a jeżeli płatnik
jest zwolniony z obowiązku ich
składania – terminie nie dłuższym
niż 30 dni od terminu, w którym
powinna być opłacona składka
za ostatni miesiąc wskazany
we wniosku o zwolnienie.

Umowy o świadczenie usług.

Konieczne przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów
miesięcznych należnych za marzec,
kwiecień i maj 2020 r. nie później niż
do 30/06/2020.

3. Doﬁnansowanie stanowi pomoc
publiczną (do 800 tys. EUR).
4. Doﬁnansowanie może być łączone
z pomocą de minimis.
5. Możliwość udzielenia przedsiębiorcy,
który na dzień 31.12.2019 r. nie spełniał
kryteriów przedsiębiorstwa
znajdującego się w trudnej sytuacji
w rozumieniu rozporządzenia
nr 651/2014 Komisji Europejskiej,
nawet jeśli , obecnie spełnia te
kryteria w związku z epidemią
COVID-19.
6. Pomoc udzielana jest nie później niż
do 31 grudnia 2020 r.

Umowy zlecenia.
Umowa agencyjna.

Rodzaje pomocy przewidziane w tarczy antykryzysowej

ëǋůŘţŀěţŀěʅǛěʅƞŕŠðĔěŕʅëÂ®ʅůƞůČǑʅƓƖůǋðĔǛĆčěŒʅĔǛŀðŠðŘţůƟĎʅĴůƞƓůĔðƖčǛĆʅɢðƖƪɐʅȎȌǛůʅƲƞƪɐȍɣʅ
ÞǔơŲŘŲƢđėŲȇŦóŦơŲǎóŦŃó

Warunki uzyskania

(ǞŃóţóŦŃó

Informacje dodatkowe

Rodzaj umowy

ZwolnienieʅǛʅůČůǋŀĆǛŕƲʅůƓŠðčěţŀðʅƞŕŠðĔěŕʅţðʅëÂ®ɋʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀěʅ
ǛĔƖůǋůƪţěɋʅEƲţĔƲƞǛʅ£ƖðčǑʅŀʅEƲţĔƲƞǛʅ
®ůŘŀĔðƖţůƟčŀůǋǑɋʅţðŘěǞţǑčĻʅǛðʅůŕƖěƞʅ
od 1/03/2020 do 31/05/2020.

£ƖůǋðĔǛěţŀěʅĔǛŀðŠðŘţůƟčŀʅƓƖǛěĔʅ
Ȍɖȋȍɖȍȋȍȋɐ
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ȌɐʅʅƞůČðʅƓƖůǋðĔǛĆčðʅĔǛŀðŠðŘţůƟĎʅĴůƞƓůĔðƖčǛĆʅůƓŠðčðʅƞŕŠðĔŕŀʅǋǑŠĆčǛţŀěʅ
ţðʅǋŠðƞţěʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀðʅƞƓůŠěčǛţěʅ
ŘƲČʅƲČěǛƓŀěčǛěţŀěʅǛĔƖůǋůƪţěɐ

%ǛŀðŠðŘţůƟĎʅĴůƞƓɐ

ëǋůŘţŀěţŀƲʅƓůĔŘěĴðŒĆʅƞŕŠðĔŕŀʅƲƞƪðŘůţěʅ
ůĔʅţðŒţŀǞƞǛěŒʅƓůĔƞƪðǋǑʅǋǑšŀðƖƲʅƪǑčĻʅ
ƞŕŠðĔěŕɐ

£ƖǛǑčĻŰĔʅǛʅĔǛŀðŠðŘţůƟčŀʅǋʅƓŀěƖǋƞǛǑšʅ
šŀěƞŀĆčƲɋʅǛðʅŕƪŰƖǑʅŒěƞƪʅƞŕŠðĔðţǑʅǋţŀůƞěŕʅůʅǛǋůŘţŀěţŀěʅǛʅůƓŠðčðţŀðʅƞŕŠðĔěŕʅ
ţŀěʅČǑŠʅǋǑǞƞǛǑʅţŀǞʅȎȋȋʺʅƓƖůĴţůǛůǋðţěĴůʅƓƖǛěčŀİƪţěĴůʅšŀěƞŀİčǛţěĴůʅ
ǋǑţðĴƖůĔǛěţŀðʅČƖƲƪƪůʅǋʅĴůƞƓůĔðƖčěʅ
ţðƖůĔůǋěŒʅǋʅȍȋȍȋʅƖɐʅɢȌȐȑȓȌʅ£gsɣɐ

ȍɐʅʅ%ůȆţðţƞůǋðţŀěʅƞƪðţůǋŀʅƓůšůčʅ
ƓƲČŘŀčǛţĆʅɢĔůʅȓȋȋʅƪǑƞɐʅ.Â¦ɣɐ
Ȏɐʅʅ%ůȆţðţƞůǋðţŀěʅšůǞěʅČǑĎʅŠĆčǛůţěʅ
ǛʆƓůšůčĆʅĔěʅšŀţŀšŀƞɐ
ȏɐʅʅqůǞŘŀǋůƟĎʅƲĔǛŀěŘěţŀðʅ£ƖǛěĔƞŀİČŀůƖčǑɋʅŕƪŰƖǑʅţðʅĔǛŀěŤʅȎȌɐȌȍɐȍȋȌȔʅƖɐʅţŀěʅ
ƞƓěŠţŀðŠʅŕƖǑƪěƖŀŰǋʅƓƖǛěĔƞŀİČŀůƖƞƪǋðʅ
ǛţðŒĔƲŒĆčěĴůʅƞŀİʅǋʅƪƖƲĔţěŒʅƞǑƪƲðčŒŀʅ
ǋʅƖůǛƲšŀěţŀƲʅƖůǛƓůƖǛĆĔǛěţŀðʅţƖʅ
ȑȐȌɖȍȋȌȏʅeůšŀƞŒŀʅ.ƲƖůƓěŒƞŕŀěŒɋʅţðǋěƪʅ
ŒěƟŘŀʅɋʅůČěčţŀěʅƞƓěŠţŀðʅƪěʅŕƖǑƪěƖŀðʅ
ǋʆǛǋŀĆǛŕƲʅǛʅěƓŀĔěšŀĆʅÚR%ɮȌȔɐ
Ȑɐʅʅ£ůšůčʅƲĔǛŀěŘðţðʅŒěƞƪʅţŀěʅƓŰǜţŀěŒʅţŀǞʅ
ĔůʅȎȌʅĴƖƲĔţŀðʅȍȋȍȋʅƖɐ
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Rozwiązania przewidziane w prawie podatkowym
Pomoc

Warunki uzyskania

Działania

Odroczenie terminu płatności
zaliczek PIT
(art. 52o.)

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku
służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, obowiązek ich zapłaty, podlega
wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.

Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie.

Ulga na złe długi
(art. 38i)

Nieuregulowane w terminie 90 dni zobowiązania handlowe w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom nie zwiększają dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na
podatek za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r.
Dotyczy okresów w których podatnik spełnił łącznie następujące warunki:
• poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu
COVID-19,
• uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika,
który rozpoczął prowadzenie działalności w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich
przychodów.

Podatek od nieruchomości
(art. 15p i 15q)

Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto, rada gminy
może przedłużyć, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu
2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Przesuniecie terminu złożenia
zeznania CIT-8
(rozporządzenie MF)

Dla podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia
31 stycznia 2020 r., termin złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. mija 31 maja 2020 r.

Zwolnienie z podatku
/ przedłużenie terminu
płatności rat jest decyzją
Rady Gminy, która jest
podejmowana w drodze
uchwały.
Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie.
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Rozwiązania przewidziane w prawie podatkowym
Pomoc
Przesuniecie terminu złożenia
art. 15zzh oraz rozporządzenie
MF (obecnie jest projekt rozporządzenia)

Warunki uzyskania
projektem rozporządzenia MF) wydłużony o 3 miesiące.

Działania
Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie (informacja na podstawie projektu
rozporządzenia MF).

Rozłożenie na raty podatku /
zaległości lub odroczenie terminu płatności (art. 67a Ordynacji
podatkowej)

W przypadku wydania, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego / stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego lub zaległości dotyczącej podatków stanowiących dochód
budżetu państwa, nie pobiera się opłaty prolongacyjnej.
Konieczność wykazania we wniosku ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego oraz wskazania o jaki rodzaj pomocy publicznej podatnik się ubiega.

Rozliczenie strat (CIT/PIT)
PIT – art. 52k.
CIT - art. 38f

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19 ponieśli stratę w roku podatkowym, który zakończy się po
dniu 31 grudnia 2019 r. oraz uzyskali w tym roku podatkowym przychody niższe o co najmniej 50% od
przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok
podatkowy mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000
zł, dochód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym. Strata nieodliczona w pełni podlega odliczeniu na zasadach ogólnych (tj, w kolejnych 5 latach podatkowych).

Podatek od nieruchomości
komercyjnych
art. 52p

Przedłuża się do dnia 20 lipca 2020 r. termin zapłaty podatku minimalnego za miesiące marzec–maj
2020 r.
Warunek: uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.

Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie.

JPK

Odsunięto do dnia 1 lipca 2020 r. obowiązek raportowania za pomocą nowych plików JPK_V7M w miejsce dotychczasowych plików JPK_VAT oraz deklaracji miesięcznych.

Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie.

Raportowanie schematów podatkowych
art. 31y

Raportowania schematu podatkowego innego niż schemat podatkowy transgraniczny - terminy nie
rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca do dnia 30 czerwca
2020 r. Terminy biegną dalej od dnia 1 lipca 2020 r.

Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie.

Nowa matryca stawek VAT
(art. 59)

Przesunięcie do 1 lipca 2020 r. obowiązku (i prawa) stosowania nowej matrycy stawek VAT (a także
ochrony wynikającej z wydanych wiążących informacji stawkowych (WIS)).

Termin ustalony ustawowo
– brak konieczności składania
wniosku w tym zakresie

Opłata cukrowa/Opłata od tzw.
„małpek” (nie jest objęta Tarczą
Antykryzysową)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, który przewiduje wprowadzenie opłaty cukrowej i opłaty od tzw. małpek został 13 marca 2020 r.
odrzucony przez Senat w całości. Sejm ma teraz możliwość przyjęcia projektu bezwzględną większością
głosów. Jeżeli Sejm przyjmie projekt to planowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 lipca 2020 r.

Konieczność złożenia wniosku
do właściwego urzędu skarbowego.

Informacje dodatkowe
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Rozwiązania przewidziane w prawie podatkowym
Pomoc

Warunki uzyskania

Wstrzymanie poboru opłat
abonamentowych i wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi
lub prawami pokrewnymi

• Przedsiębiorca świadczył usługi w miejscu, które umożliwia zapoznawanie się przez jego klientów
z utworami lub przedmiotami praw pokrewnych przed 31 marca 2020 r.
• Przedsiębiorca jest płatnikiem opłat abonamentowych / wynagrodzeń na rzecz organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
• wynagrodzenia i opłaty za okresy rozliczeniowe przypadające przed dniem 8 marca 2020 r.
są uiszczone.

(art. 15l)

Działania

Informacje dodatkowe
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Rodzaje pomocy przewidziane w tarczy antykryzysowej

¦î±¾s1îtUvä
ɚ U1I¾1©tUvÞ
ëðǋŀěƞǛěţŀěʅ ţðʅ ůŕƖěƞʅ ůČůǋŀĆǛǑǋðţŀðʅ ƞƪðţƲʅ ǛðĴƖůǞěţŀðʅěƓŀĔěšŀčǛţěĴůʅŘƲČʅěƓŀĔěšŀŀʅČŀěĴƲʅƪěƖšŀţŰǋʅƓƖðǋðʅðĔšŀţŀƞƪƖðčǑŒţěĴůʅɢƓƖǛǑʅčǛǑšʅƓƖǛěƓŀƞʅ
ůĔţůƞŀʅƞŀİʅšɐŀţɐʅĔůʅƓƖǛěĔðǋţŀěţŀðɋʅƪěƖšŀţŰǋʅǛðǋŀƪǑčĻɋʅƪěƖšŀţŰǋʅţðʅǛĴŠůƞǛěţŀěʅǛšŀðţʅĔůʅƖěŒěƞƪƖŰǋɣʅ
ůƖðǛʅƪěƖšŀţŰǋʅƓƖůčěƞůǋǑčĻʅŀʅƞĆĔůǋǑčĻɐ
ɚ©î¦©Þä
¦ůǛƓƖðǋǑʅŀʅƓůƞŀěĔǛěţŀðʅŒðǋţěʅţŀěʅČİĔĆʅůĔČǑǋðŠǑʅ
ƞŀİʅǋʅůŕƖěƞŀěʅƞƪðţƲʅěƓŀĔěšŀŀʅÚR%ɮȌȔɕʅǋǑŒĆƪŕŀěšʅ
ƞĆʅƞƓƖðǋǑʅƓŀŘţěʅůŕƖěƟŘůţěʅǋʅƲƞƪðǋŀěɐ
ɚÞ±¾©îätvU11Iî1hÅ!fU
(tUvU±¾©!äfvä!P
qůǞŘŀǋůƟĎʅ ǋƞƪƖǛǑšðţŀðʅ ðĔšŀţŀƞƪƖðčǑŒţǑčĻʅ ƓůƞƪİƓůǋðŤʅ ěĴǛěŕƲčǑŒţǑčĻʅ ţðŘěǞţůƟčŀʅ ƓŀěţŀİǞţǑčĻʅ
ǋʆ ĔƖůĔǛěʅ ƖůǛƓůƖǛĆĔǛěţŀðʅ ¦ðĔǑʅ qŀţŀƞƪƖŰǋʅ ůŕƖěƟŘðŒĆčěĴůʅǛðŕƖěƞʅƪěƖǑƪůƖŀðŘţǑʅůƖðǛʅůŕƖěƞɋʅţðʅŕƪŰƖǑʅ
ţðƞƪİƓƲŒěʅƪůʅǋƞƪƖǛǑšðţŀěʅěĴǛěŕƲčŒŀɐ

ɚ!1väUt©ñ1th±ätjv1
ÛƓƖůǋðĔǛěţŀěʅ šůǞŘŀǋůƟčŀʅ ƲƞƪðŘěţŀðʅ šðŕƞǑšðŘţǑčĻʅ čěţʅ ŘƲČʅ šðŕƞǑšðŘţǑčĻʅ šðƖǞʅ ĻƲƖƪůǋǑčĻʅ
ŀʆĔěƪðŘŀčǛţǑčĻʅƞƪůƞůǋðţǑčĻʅǋʅƞƓƖǛěĔðǞǑʅƪůǋðƖŰǋʅ
ŘƲČʅ ƲƞŠƲĴʅ šðŒĆčǑčĻʅ ŀƞƪůƪţěʅ ǛţðčǛěţŀěʅ ĔŘðʅ ůčĻƖůţǑʅǛĔƖůǋŀðʅŘƲČʅČěǛƓŀěčǛěŤƞƪǋðʅŘƲĔǛŀʅŘƲČʅŕůƞǛƪŰǋʅ
ƲƪƖǛǑšðţŀðʅ ĴůƞƓůĔðƖƞƪǋʅ ĔůšůǋǑčĻʅ ǋʅ ĔƖůĔǛěʅ
ƖůǛƓůƖǛĆĔǛěţŀðʅ qŀţŀƞƪƖðʅ ¦ůǛǋůŒƲʅ ǋʅ ƓůƖůǛƲšŀěţŀƲʅǛʅqŀţŀƞƪƖěšʅëĔƖůǋŀðʅůƖðǛʅqŀţŀƞƪƖěšʅ¦ůŘţŀčƪǋðʅ
ŀʆ¦ůǛǋůŒƲʅÛƞŀɐ

