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DLA BIZNESU 
 
Umorzenie zaległości podatkowych 
 
Przypominamy że KAŻDY przedsiębiorca posiadający     
zaległości podatkowe może ubiegać się o ich umorzenie do         
organu względem którego ta zaległość występuje. 
 
W przypadku zaległości względem skarbówki, może być       
to wniosek o umorzenie całości lub części zaległości        
podatkowej. Ale, co istotne, decyzje urzędów w tej        
sprawie są niestety uznaniowe i zależeć będą od        
indywidualnej oceny sytuacji każdego przedsiębiorcy. 
 
Link do złożenia wniosku online oraz listę załączników do         
pobrania znajdą Państwo pod tym adresem 
 
W obecnych warunkach zachęcamy do podjęcia prób lub        
kontaktu z organami podatkowymi w celu ustalenia       
indywidualnych możliwości. 
 
Do którego urzędu skierować wniosek? 
 
● Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność    

gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego       
(właściwego dla twojego miejsca zamieszkania); 

● W przypadku, gdy prowadzisz firmę jako osoba       
prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka       
organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np.     
stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego       
(właściwego dla siedziby podmiotu); 

● Gdy nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe         
prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek      
złóż do urzędu skarbowego właściwego dla stałego       
miejsca prowadzenia działalności; 

● Jeśli nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie        
prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce –      
wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego      
Warszawa-Śródmieście. 

● A jeśli masz np.: oddział w Polsce, wielomilionowe        
przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług       
(co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na          
złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym, wniosek      
złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych)      
urzędów skarbowych. 

 
Przepisy dotyczące stricte branży turystycznej 
 
W ostatecznej wersji ustawy tylko dwa zapisy skierowane        
były dokładnie do branży turystycznej są to : 
 
● Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną –        

termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy      

skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia          
powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu,     
możliwość skorzystania z vouchera na realizację      
imprezy turystycznej w przyszłości. 

 
● Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w       

przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z     
powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów       
lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej,     
sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub     
imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania       
umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od        
rezygnacji z umowy. 

 
Dotyczący wszystkich aczkolwiek istotny dla branży      
turystycznej może być również zwolnienie z abonamentu       
oraz opłat audiowizualnych opisane poniżej. 
 
Zwolnienie z abonamentu oraz opłat audiowizualnych 
 
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia     
epidemicznego albo stanu epidemii wstrzymuje się      
pobieranie przez organizacje zarządzające prawami     
autorskimi wynagrodzeń za wykorzystywanie muzyki i      
filmów w radiach i telewizorach w obiektach       
noclegowych, a także opłat rtv. 
 
Poniżej zamieszczamy zapisy ustawy antykryzysowej     
na które w razie potrzeby  można się powołać: 
 
Art. 15l. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia        
epidemicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorców w       
rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018             
r. – Prawo przedsiębiorców wstrzymuje się pobieranie: 
 
1) wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego     
zarządzania prawami autorskimi lub prawami     
pokrewnymi wynikających z umowy, której przedmiotem      
jest korzystanie z utworów lub przedmiotów praw       
pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie      
korzystanie, a wynagrodzenia te nie są określane jako        
wprost zależne od faktycznego przychodu lub dochodu       
tego podmiotu za świadczenie przez niego usług w danym         
okresie, 
 
2) opłat abonamentowych, o których mowa w ustawie z         
dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.         
U. z 2019 r. poz. 1801 oraz z 2020 r. poz. 383) – jeżeli              
spełniają oni łącznie warunki określone w ust. 2. 
 
2. Warunkami skorzystania z wstrzymania poboru      
wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są: 
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1) świadczenie przed wejściem w życie niniejszej ustawy        
przez przedsiębiorcę usług w miejscu, które umożliwia       
zapoznawanie się przez jego klientów z utworami lub        
przedmiotami praw pokrewnych; 
 
2) bycie płatnikiem wynagrodzeń i opłat, o których mowa         
w ust. 1 pkt 1 i 2; 
 
3) uiszczenie wynagrodzeń i opłat, o których mowa w ust.          
1 pkt 1 i 2, za okresy rozliczeniowe przypadające przed          
dniem 8 marca 2020 r. 
 
Zaliczki PIT-4 za marzec-kwiecień dopiero w 
czerwcu 
 
Wprowadzona przedwczoraj ustawa umożliwia    
wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników      
zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za       
marzec i kwiecień. Zapłata zaliczki, zamiast odpowiednio       
do 20 kwietnia i 20 maja, będzie mogła być dokonana w           
późniejszym terminie. 
 
Zaniechano również poboru opłaty prolongacyjnej w      
związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub       
rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub        
rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z        
odsetkami. Taka opłata, nazywana opłatą prolongacyjną,      
wynosi aktualnie 4% kwoty podatku lub zaległości       
podatkowej. Zwolnienie z obowiązku jej opłacenia będzie       
trwać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo w        
okresie 30 dni bezpośrednio następujących po jego       
odwołaniu. 
 
 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
 
Według komunikatu wydanego przez Małopolski Urząd      
Marszałkowski do małopolskich przedsiębiorstw trafić     
ma 192 mln zł w ramach małopolskich funduszy        
operacyjnych. Mechanizm dofinansowania zostanie    
szczegółowo opisany po opracowaniu podstaw prawnych      
przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 
W planach jest też przygotowanie programu pożyczek o        
niskim oprocentowaniu dla firm, które będą      
potrzebowały pieniędzy, aby utrzymać stan     
zatrudnienia. Nowa oferta pożyczkowa będzie     
udostępniona we współpracy z Bankiem Gospodarstwa      
Krajowego, a przeznaczonych zostanie na ten cel ponad        
35 mln złotych, z możliwością dalszego zwiększania       
kwoty w zależności od potrzeb. 
 
Poniżej zamieszczamy link do komunikatu w tej sprawie: 

https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/po
nad-325-mln-z-regionalnego-programu-operacyjnego-na-w
alke-z-epidemia-koronawirusa-w-malopolsce 
 
Możliwość zwolnienia z opłat środowiskowych 
 
Firmy, które odczuwają problemy finansowe z powodu       
koronawirusa, mogą starać się również o ulgi w zakresie         
opłat za korzystanie ze środowiska.. Ulgi w opłatach        
środowiskowych mogą zostać przyznane na podstawie      
kompetencji marszałka województwa jako organu     
podatkowego, zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja       
podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym     
interesem podatnika lub interesem publicznym. 
 
W Małopolsce mogą one dotyczyć: 
 
● opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej 

(opakowania) i opłat recyklingowych, 
● opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej 

(produkty, tj. oleje, opony) 
● opłat produktowych za nieosiągnięcie wymaganych 

poziomów odzysku i recyklingu i opłat 
depozytowych oraz opłaty za publiczne kampanie 
edukacyjne (baterie i akumulatory), 

● opłat za kampanie edukacyjne i opłat za 
nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i 
recyklingu (zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny), 

● opłat za nieosiągnięcie poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. 

 
Dokładne informacje oraz adres do składania wniosków 
znajdą państwo TUTAJ 
 
 
Instrumenty płynnościowe 

Bank BGK ogłosił że mikro-, małe i średnie        
przedsiębiorstwa, które przez koronawirusa są w trudnej       
sytuacji, mogą korzystać z gwarancji de minimis na        
korzystniejszych warunkach. 

Produkt jest już dostępny dla przedsiębiorców w bankach        
współpracujących z BGK. Ich aktualna lista znajduje się        
na stronie www.bgk.pl.” 

Gwarancje de minimis to zabezpieczenie kredytu na       
wypadek, gdyby przedsiębiorca nie spłacił go w terminie.        
Dzięki tej gwarancji bank udzielający kredytu ma       
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pewność, że zobowiązanie w części zabezpieczonej przez       
BGK, zostanie spłacone. 

Nowe zasady gwarancji de minimis to: 

● wzrost maksymalnego zabezpieczenia z 60 do 80       
proc. kwoty kredytu, 

● brak prowizji pobieranej przez BGK za udzielenie       
gwarancji za pierwszy rok gwarancji (wcześniej      
wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji w skali roku), 

● dłuższy okres kredytu obrotowego objętego     
gwarancją: z 27 do 39 miesięcy. 

 
Przypominamy że pożyczki płynnościowe obiecywane     
przez rząd mają być udzielane i procedowane za        
pośrednictwem Agencji Rozwoju Przemysłu. Na tę chwilę       
wciąż czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków. Ma się        
odbywać za pomocą wskazanej wyżej strony internetowej. 
 
Poniżej jeszcze raz prezentujemy listę największych      
polskich banków wraz z linkami do oficjalnych       
komunikatów w sprawie ich oferty antykryzysowej. 
 
Alior Bank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank umożliwia zawieszenie spłat kredytów dla      
przedsiębiorców w dwóch wariantach. Pierwszym jest      
zawieszenie rat kapitałowych na 6 miesięcy, drugim –        
zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych na 3 miesiące.      
Przyznanie wakacji kredytowych oznacza jednocześnie     
wydłużenie okresu spłaty. Wnioski można składać za       
pośrednictwem formularza na stronie internetowej banku. 
 
Leasing 
Szczegóły dotyczące odroczenia raty leasingowej znajdą      
Państwo pod adresem Alior leasing  
 
Bank Pekao 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Maksymalny okres zawieszenia spłaty wynosi 3 miesiące.       
W trakcie wakacji kredytowych klient może spłacać       
odsetki lub wybrać opcję odroczenia całych rat       
kapitałowo-odsetkowych. Wnioski można składać zdalnie,     
a bank nie będzie pobierał opłat za ich rozpatrzenie. 
 
Kredyty odnawialne 
Klienci Banku Pekao posiadający kończące się w       
najbliższych miesiącach linie kredytowe mogą liczyć na       
ich odnowienie na okres do 6 miesięcy w sposób         
uproszczony. 

 
Leasing 
Odroczenie rat leasingowych odbywać się będzie na       
zasadach takich samych jak w przypadku kredytów       
spłacanych w ratach. 
 
Citi Handlowy 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z karencji w       
spłacie kapitału na okres 3 miesięcy. Możliwe jest także         
zawieszenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych.    
Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają     
możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych,      
kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją     
wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego        
wniosku klienta.  
 
Kredyty odnawialne 
Mikroprzedsiębiorcy uzyskają możliwość przedłużenia    
terminu zapadalności kredytu, jeżeli okres odnowienia      
przypadnie do końca czerwca 2020 r. Klienci bankowości        
instytucjonalnej będą mogli odnowić aktualne     
finansowanie obrotowe na okres do 3 miesięcy na        
dotychczasowych zasadach. 
 
Idea Bank  
 
Kredyty odnawialne 
Odroczenie będzie polegało na zawieszeniu na okres do 6         
miesięcy spłaty rat kapitałowych. Kredytobiorca spłacać      
powinien zatem wyłącznie odsetki. Okres spłaty zostanie       
wydłużony o okres wakacji kredytowych. 
 
W przypadku kredytu Fair (gdzie raty obejmują wyłącznie        
kapitał) wartość spłacanych rat zostanie tymczasowo      
obniżona o 80 proc. 
 
 
ING Bank Śląski 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank wprowadził możliwość automatycznego    
przedłużenia kredytów odnawialnych dla firm o 3       
miesiące. Kredyt odnawialny, który nie był w trakcie        
indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji i      
będzie zapadał w najbliższym czasie, będzie odnowiony       
według nowej procedury z możliwością kolejnego      
wydłużenia. Skorzystanie z tej możliwości wymaga      
jedynie akceptacji przez klienta w bankowości      
internetowej dokumentu, który automatycznie został     
wystawiony przez bank. 
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Leasing 
Klienci leasingobiorcy mogą wnioskować o zmianę      
harmonogramu kontraktu. ING Lease realizuje     
przyspieszoną procedurę rozpatrywania aplikacji o     
odroczenie rat leasingowych. 
 
mBank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Odroczenie spłaty rat kapitałowych możliwe jest na       
maksymalnie 6 miesięcy.  
 
 
 
Leasing 
Program obniżenia rat leasingowych jest dostępny dla       
klientów, którzy zawarli ze spółką mBanku umowy       
finansowania ruchomości (pojazdy, maszyny) o łącznej      
wartości poniżej 1 mln zł oraz do tej pory terminowo          
regulowali raty leasingowe. Po złożeniu wniosku      
kolejnych 6 rat zostanie obniżonych nawet o 90 proc., a          
okres trwania umowy zostanie przedłużony o dodatkowe       
pół roku. Formularz wniosku należy pobrać ze strony        
internetowej mleasing.pl. Do aneksów stosowana będzie      
obniżona o połowę stawka opłaty za zmiany w kontrakcie. 
 
Santander Bank 
 
Kredyty spłacane w ratach 
Bank umożliwia skorzystanie z karencji w spłacie kapitału        
przez okres 3 lub 6 miesięcy. W tym czasie kredytobiorca          
spłaca odsetki. Zawieszony kapitał zostanie rozłożony      
proporcjonalnie na pozostały okres kredytowania. Okres      
spłaty nie ulega wydłużeniu. Wnioski można składać przez        
telefon, a wkrótce także w bankowości internetowej. 
 
Linie Kredytowe 
Linie kredytowe w rachunku bieżącym są automatycznie       
przedłużane na kolejne dwa miesiące, jeśli zbliża się        
termin odnowienia. Nie jest pobierana opłata za tę        
czynność i nie jest wymagane sporządzenie aneksu.       
Klienci informowani są o zmianie poprzez korespondencję       
w bankowości internetowej. Jeśli kredytobiorca nie chce       
skorzystać z prolongaty, powinien poinformować o tym       
bank. 
 
Leasing 
Informacje dotyczące odroczenia raty leasingowej znajdą      
Państwo pod adresem Santander leasing 
 
PKO 
 
Kredyty spłacane w ratach 

Zawieszenie spłaty może objąć całą ratę kredytu lub        
pożyczki, tj. zarówno część kapitałową, jak i odsetkową.        
Nie można zawiesić spłaty rat kredytu lub pożyczki z         
niespłaconym zadłużeniem przeterminowanym. 
 
Leasing 
PKO oferuje możliwość odroczenia na 6 miesięcy spłaty        
raty kapitałowej zawartej standardowej umowy leasingu      
lub pożyczki (zakres umowy standardowej nie obejmuje       
wynajmu długoterminowego, dla którego wnioski będą      
rozpatrywane indywidualnie) i wydłużenia umowy o ten       
okres, bez żadnych dodatkowych opłat związanych z       
aneksowaniem umowy i bez podniesienia wysokości      
marży. Szczegóły procesu na stronie PKO Leasing 
 
PNB Paribas 
 
Bank BNP Paribas umożliwia klientom indywidualnym      
oraz mikro przedsiębiorcom, w tym klientom z sektora        
Agro (również rolnikom), odłożenie o 3 miesiące spłaty        
pełnych rat kapitałowo-odsetkowych kredytu. Dotyczy to      
kredytów spłacanych w ratach, m.in. gotówkowych,      
samochodowych, hipotecznych i firmowych. 
 
Klienci, którzy chcieliby skorzystać z odroczenia spłaty na        
3 miesiące powinni złożyć wniosek za pośrednictwem       
formularza internetowego, dostępnego na stronie Banku      
BNP Paribas (bnpparibas.pl/odroczenierat) od 19 marca br. 
 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl 
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