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DLA BIZNESU  
 

Nowe terminy płatności zaliczek na PIT-4 
 
 
Minister Finansów Tadeusz Kościński zdecydował o      
ponownym przedłużeniu terminu przekazania zapłaty     
zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku      
dochodowego od wynagrodzeń pobranych w marcu i       
kwietniu oraz maju. 
Zgodnie z rozwiązaniami z Tarczy Antykryzysowej, już       
raz wprowadzono przesunięcie terminu płatności zaliczek      
na PIT-4. Płatnicy mieli przekazać kwoty pobranych w        
marcu i kwietniu zaliczek na podatek i pobranego podatku         
zryczałtowanego do 1 czerwca 2020 r. Teraz termin ten         
jest jeszcze dłuższy i dodatkowo obejmuje również środki        
pobrane od podatników w maju. 
 
W związku z tym zaliczki i podatek pobrane: 
 

● w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020        
r., 

● w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października       
2020 r., 

● w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r. 
 

Subwencja z PFR a przeszłe koszty 
 
Od pewnego czasu pojawiają się wątpliwości dotyczące       
wydatkowania subwencji otrzymywanych przez    
przedsiębiorców z PFR. O ile wydatkowanie otrzymanego       
wsparcia na bieżące i przyszłe koszty nie budzi        
wątpliwości, o tyle aktualne pytanie, czy możemy       
przeznaczyć otrzymane środki na koszty, które wystąpiły u        
nas jeszcze przed uzyskaniem wsparcia, bądź też zostały        
zaksięgowane, lecz jeszcze nie rozliczone. 
 
Niestety regulamin PFR, będący jedynym oficjalnym i       
wiarygodnym źródłem przepisów w tym zakresie nie       
rozstrzyga tej kwestii. Zgodnie z § 7 tego dokumentu: 
 
1) Środki z Subwencji Finansowej mogą zostać      

przeznaczone przez Beneficjenta wyłącznie na: 
a) pokrycie kosztów prowadzonej działalności    

gospodarczej, w tym wynagrodzeń    
Pracowników, kosztów zakupu towarów i     
materiałów, kosztów usług obcych, bieżących     

kosztów obsługi finansowania zewnętrznego,    
kosztów najmu (lub innych umów o podobnym       
charakterze) nieruchomości wykorzystywanych   
do prowadzenia działalności gospodarczej,    
wszelkich należności o charakterze    
publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych     
środków trwałych niezbędnych do    
prowadzenia działalności gospodarczej,   
jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych     
środków na nabycie (przejęcie) w sposób      
bezpośredni lub pośredni innego podmiotu; oraz 

b) przedterminową spłatę kredytów, z    
zastrzeżeniem, że na ten cel może być       
przeznaczone maksymalnie 25% kwoty    
Subwencji Finansowej. 
 

2) Środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać       
przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób       
lub podmiotów powiązanych z właścicielem     
Beneficjenta. 

 
Przytoczone przepisy regulaminu sformułowane są bardzo      
ogólnie i nie precyzują czy chodzi wyłącznie o bieżące         
koszty , co stwarza pole do różnych interpretacji. Pokrycie         
kosztów prowadzonej działalności może bowiem być      
rozumiane zarówno jako kosztów teraźniejszych i      
przyszłych, jak tych przeszłych. Co ważne PFR wciąż nie         
wydało jednoznacznego stanowiska w tej sprawie nie       
wiadomo również w jaki sposób rozliczana będzie       
subwencja oraz sprawdzane jej wydatkowanie. Logika      
wskazuje, że z subwencji PFR można finansować       
wyłącznie koszty niepokryte przed dniem otrzymania      
dotacji.  
Mimo wszystko na chwilę obecną, sugerujemy Państwu       
indywidualną ocenę ryzyka i podjęcie autonomicznej      
decyzji. Im wcześniej bowiem zostały poniesione koszty,       
tym mniej prawdopodobne, że zdaniem PFR będzie można        
przeznaczyć na nie otrzymaną subwencję. Z kolei koszty        
zaksięgowane, ale nie rozliczone mogą być uznawane za        
koszty teraźniejsze, a nie przeszłe. Warto również       
pamiętać o tym, że Regulamin PFR także podlega        
zmianom i niewykluczone, że również zakres      
przeznaczenia subwencji przez przedsiębiorców zostanie     
rozszerzony bądź zawężony. Jeśli przepis nie ulegnie       
jednak zmianie, pozostaje jego interpretacja, do której       
uprawniony jest przede wszystkim PFR oraz w razie        
konfliktu - sąd. 
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