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Co to jest „tarcza antykryzysowa” i dlaczego prezentujemy 
Państwu takie wsparcie? 
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 Jest to tzw. specustawa regulująca rozwiązania prawne i podatkowe, mające 
wspierać przedsiębiorców w walce z gospodarczymi skutkami koronawirusa (tzw. 
tarcza antykryzysowa).  

 Sejm Polski przyjął tarczę antykryzysową w głosowaniach w nocy z 27 na 28 marca. Teraz 
tarczą antykryzysową zajmie się Senat.  

 Istotne w tym zakresie jest także, rozszerzenie kompetencji Polskiego Funduszu Rozwoju, tak 
by mógł sprawniej wspierać przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa  

 W dalszej części niniejszego dokumentu prezentujemy Państwu najważniejsze 
rozwiązania zawarte w projekcie tarczy antykryzysowej jednocześnie zapraszając do 
współpracy.  

 Nasz zespół ekspertów stale pracuje nad ułatwieniem Państwu przejścia ścieżki 
wynikającej z ww. specustawy. Tak – współpraca zdalna jest w tym przypadku 
wystarczająca. 

 Zapraszamy do kontaktu:  

 adwokat Maciej Smok tel. 513 720 333;  

 radca prawny dr Paweł Biały 504 258 463;  

 e-mail: kontakt@adwokatkatowice.net.pl 
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Wsparcie płynności przedsiębiorstw 
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 Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu  
i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.). 

 zwolnienie ze składek na ZUS przez trzy miesiące dla właścicieli mikrofirm (i ich pracowników) 
założonych przed 1 lutego 2020, (chodzi o składki za wszystkich pracowników firm zatrudniających do  
9 osób) oraz osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, 
zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 r. 

 Przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-
maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego 
miesiąca poprzedniego roku podatkowego). 

 Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r. 

 Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich. 

 Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 
31sierpnia 2020 r., jeśli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca. 

 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  
– gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r. 

 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. 
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Wsparcie płynności przedsiębiorstw 
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 Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych 
długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50%  
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego). 

 Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów 
prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku 
niezmniejszenia stanu zatrudnienia. 

 Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. 

 Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do 
kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na 
podstawie ustawy. 

 Obniżenie o 90 % czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie 
handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie. 

 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. 

 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. 
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Odroczenie wybranych obowiązków prawnych 
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 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 dobrowolni ezłożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.). 

 Przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez firmy 
zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku. 

 Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu 
praniu brudnych pieniędzy). 

 Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na 
rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT (biała lista), o którym 
mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego). 

 MDR – w przypadku schematów podatkowych innych niż transgraniczne, 
terminy o których mowa w dziale IIIA OP rozdziale 11a nie rozpoczynają się, 
a rozpoczęte ulegają zawieszeniu od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. 
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Zabezpieczenie miejsc pracy - dofinansowanie ze środków FGŚP 
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W przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy o max. 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu  
– dofinansowanie do wysokości połowy zredukowanego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 40 % 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, 

Wypłacanie świadczenia postojowego w kwocie ok. 2 tys. zł. dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, 
agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.;  
w przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia 
wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego; 

W okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego i obniżeniu pensji (ale nie 
więcej niż o 50% i do wysokości nie mniejszej niż wynagrodzenie minimalne) – dofinansowanie do 
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 Żeby móc skorzystać ze świadczenia przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków, m.in.: nie 
mogą zachodzić u niego przesłanki do ogłoszenia upadłości; nastąpił u niego spadek obrotów 
gospodarczych, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia 
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 
Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r. 

 Pomoc stanowi pomoc „de minimis” i może być udzielona na łączny okres 3miesięcy. 
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Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne 
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 dofinansowanie przysługuje mikroprzedsiębiorcom, małym oraz średnim 
przedsiębiorcom w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19; 

 przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub 
usług, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych  
2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych 
obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego; 

 dofinansowanie w przypadku spadku obrotów o: 
 co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie  
i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 
i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 

 co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 
ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie 
i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 

KANCELARIA ADWOKACKA SMOK I PARTNERZY 



 wysokość dofinansowania nie może przekroczyć faktycznie poniesionych 
kosztów na wynagrodzenia pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne 
od tych wynagrodzeń; 

 dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  
– w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz 3 miesięcy 
– w przypadku średnich przedsiębiorców; 

 wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego 
urzędu pracy; 

 dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez 
przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników 
według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest 
wypłacane. 
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Dofinansowanie przez starostę części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne 
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Świadczenie postojowe dla osoby fizycznej prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą lub wykonująca umowę cywilnoprawną 
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 przysługuje co do zasady jednorazowo, w wysokości 80% lub 50% (w przypadku osoby prowadzącej 
pozarolniczą działalność gospodarczą) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego  
w 2020 r.; 

 przysługuje w przypadku przestoju w prowadzeniu działalności lub niedojścia do skutku/ograniczenia 
wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju; 

 świadczenie może być przyznane po raz drugi, gdy sytuacja materialna osoby, której je wypłacono, nie 
uległa poprawie; 

 ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek osoby uprawnionej składany do ZUS  
(w przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem 
zleceniodawcy lub zamawiającego); 

 w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, 
przychód nie może być wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; 

 jeśli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, nie zawiesiła prowadzenia działalności, 
przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe 
musi być o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc; 

 wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo za pomocą profilu informacyjnego 
utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS; 

 od decyzji o odmowie prawa do świadczenia postojowego przysługuje odwołanie do właściwego sądu. 
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Wsparcie inne niż omówione powyżej 
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 Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom 
czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy 
(ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 
wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez konieczności spełnienia 
przesłanek z Kodeksu pracy). 

 Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem  
w niedziele dot. rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej 
potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich 
czynności (w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz 
30 dni od dnia ich odwołania). 

 Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek  
w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną 
organizację spółek handlowych. 

 Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa 
podatkowego o okres 3 miesiąca oraz wyposażenie Ministra Finansów  
w kompetencję do ewentualnego wydłużenia o kolejny okres do 3 miesięcy. 

KANCELARIA ADWOKACKA SMOK I PARTNERZY 



Wsparcie inne niż omówione powyżej 
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 obniżenie o 90 proc. czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach 
handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania, 

 przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców, 

 zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy 
realizacji przetargów, 

 umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od 
firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową, 

 przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na 
koniec 2019, 

 gwarancje de minimis z BGK, 

 dopłaty BGK do odsetek, 

 ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych 
nieuczciwych praktyk. 
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Wspólnie możemy więcej i efektywniej!  
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Zapraszamy do kontaktu:  

adwokat Maciej Smok tel. 513 720 333 

e-mail: kontakt@adwokatkatowice.net.pl 
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