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DLA BIZNESU 
 
Rząd planuje przeznaczyć 212 mld złotych na       
pakiet pomocowy dla gospodarki 
 
W dniu 18.03.2020 odbyła się Rada Gabinetowa       
Przygotowano projekt pomocy dla gospodark W czasach       
zarazyi: „Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa      
dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w      
związku z pandemią wirusa SARS- Cov – 2”. Poniżej         
podsumowanie skonkretyzowane na ile się dziś da, kolejne        
doprecyzowania, ścieżki wykonania w kolejnych     
biuletynach:  
 
1. Jeśli pracodawca wykaże znaczący spadek w dochodach        
to może ograniczyć wymiar czasu pracy pracownika do 0,8         
etatu. W takim wypadku państwo pokryje połowę       
wynagrodzenia pracownika – limit dopłaty to 40 proc.        
przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem jest, aby     
wynagrodzenie pracownika nie było niższe niż płaca       
minimalna (szczegóły w części dla kadr) 
 
2. W przypadku decyzji o kontynuacji zamknięcia szkół.        
Wprowadzony zostanie dodatkowy 14-dniowy zasiłek     
opiekuńczy . 
 
3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o        
dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają      
jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł., czyli 80 proc.         
minimalnego wynagrodzenia, jeśli ich dochody spadną. 
 
4. Rząd przesunie termin deklaracji PIT do końca czerwca. 
 
5. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie         
kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie      
zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK. 
 
6. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać        
niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys.        
zł na 12 miesięcy. 
 
7. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub       
rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie       
społeczne w ZUS bez żadnych opłat. Oznacza to, że         
prawdopodobnie nie będzie całkowitego umorzenia wpłat. 
 
9. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld zł dodatkowych        
środków na walkę z epidemią koronawirusa, rozwój       
infolinii dla pacjenta oraz lekarza, informatyzację. 
 
10. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o       
wartości 30 mld zł, którego celem będzie pobudzenia        
gospodarki poprzez inwestycje w infrastrukturę: drogi,      
koleje, ochronę środowiska, szpitale, szkoły, cyfryzację,      

energetykę, biotechnologię. To będą środki niezależne od       
funduszy z UE. 
 
11. BGK zwiększy wysokość gwarancji de minimis z 60         
do 80 proc. wysokości kwoty kredytu już w tym tygodniu.          
Bank zapowiada też wprowadzenie mechanizmu dopłat do       
oprocentowania kredytów. Dodatkowo BGK obniżyło     
opłatę prowizyjną od takich gwarancji z obecnego       
poziomu 0,5 proc. do 0 proc. Bank pracuje też nad          
mechanizmem dopłat do oprocentowania kredytów,     
których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. 
 
Na chwilę obecną (środa godz. 13) wciąż nie zostały         
ujawnione faktyczne zapisy projektu. 
 
Banki zawieszają spłaty rat kredytów  
W związku z pandemią od kilku dni banki jeden po drugim           
oferują zawieszenie spłaty raty kredytu oficjalnie ogłosiły       
już min. Pekao, PKO, ING, mBank 
 
W dzisiejszym komunikacie również Santander     
poinformował o automatycznym odroczeniu terminów     
spłaty kredytów o 2 miesiące dla małych przedsiębiorstw.        
Proces odbywa się automatycznie i nie wymaga aneksu ani         
nie wiążą się z nim żadne dodatkowe opłaty. 
 
Szeroką listę wraz z komentarzami banków które nie        
wystosowały jeszcze oficjalnych komunikatów można     
znaleźć również na stronie Forbesa  
 
Do 90 proc. obniżki sześciu rat leasingowych w        
mLeasing 
Analogiczna sytuacja ma miejsce w spółkach      
leasingowych będących w grupach kapitałowych banków.      
Obecnie każdy klient, który ma zawarte z leasingową        
spółką mBanku umowy finansowania ruchomości     
(pojazdy, maszyny i urządzenia) o łącznej wartości poniżej        
1 mln zł i dotychczas terminowo spłacał raty może złożyć          
wniosek o obniżenie rat leasingowych. Najbliższe 6 rat        
obniżone zostaną do 90 proc. a umowa przedłużona o         
dodatkowe pół roku.  
 
Wniosek o zmianę harmonogramu płatności rat należy       
wysłać na adres mailowy: zmianaumowy@mleasing.pl 
Formularz można pobrać ze strony mleasing.pl. Opłata za        
aneks będzie obniżona o połowę. 
Sytuacja jest bardzo dynamiczna dlatego zachęcamy do       
śledzenia informacji ogłaszanych na stronach biur      
prasowych Państwa banków. W najbliższych wydaniach      
newslettera lista będzie na bieżąco uzupełniana i       
aktualizowana.  
 
Koniecznie przeczytaj dalsze informacje... 
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https://media.pekao.com.pl/pr/491965/ulatwienia-dla-kredytobiorcow-zwiazane-z-sytuacja-epidemiczna
https://www.pkobp.pl/aktualnosci/zawieszenie-rat-koronawirus/
https://media.ing.pl/informacje-prasowe/926/pr/491559/ulatwienia-kredytowe-dla-firm-w-ing
https://pl.media.mbank.pl/89342-aktualizacja-mbank-umozliwia-odlozenie-splaty-kredytow-na-pol-roku-bez-wychodzenia-z-domu
https://www.santander.pl/koronawirus-aktualne-informacje-banku
https://www.forbes.pl/finanse/lista-bankow-oferujacych-pomoc-klientom-poszkodowanym-przez-koronawirusa/8y86jtf
https://mleasing.pl/firmy-i-korporacje/obsluga-klienta/zmiany-umowy-cesje/zmiana-harmonogramu/
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DLA KSIĘGOWYCH 
 
2.1. Odroczenia i umorzenia CIT, PIT, VAT 
 
Odroczenie terminu zapłaty należności    
podatkowych 
Poniżej opisujemy procedury jakie obowiązują już od       
dawana bez uwzględniania proponowanych przez rząd      
zmian. 
Na czym polega odroczenie terminu płatności      
podatkowych? Odroczenie terminu płatności to ulga      
polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych      
na dogodniejszy dla podatnika czas. 
Decyzja o odroczeniu terminu jest uznaniowa - to urząd         
decyduje, czy przyzna ci prawo do zapłaty należności w         
późniejszym terminie. Nawet, jeśli złożysz wniosek i       
spełnisz wszystkie wymagania, które uprawniają cię do       
odroczenia płatności, nie ma gwarancji, że taka ulga        
zostanie ci przyznana. Urząd rozpatruje każdą sprawę       
indywidualnie.  
Kiedy można złożyć wniosek? Wniosek o odroczenie       
terminu zapłaty podatku, złóż przed upływem tego       
terminu. Jeśli złożysz wniosek po tym terminie, to        
powstanie tzw. zaległość podatkowa. W takim przypadku       
– oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki za zwłokę. 
Można też - kiedy już minął termin zapłaty podatku -          
złożyć wniosek o odroczenie zapłaty zaległości      
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz wniosek o         
odroczenie zapłaty odsetek od nieuregulowanych w      
terminie zaliczek na podatek złóż jak najszybciej po        
stwierdzeniu faktu, że nie możesz uregulować      
zobowiązania podatkowego. 
 
Gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek? Wniosek należy         
złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na        
siedzibę wnioskodawcy w formie: 
● elektronicznej (kwalifikowany podpis   

elektornicznych lub Profil Zaufany) 
● listownie (listem poleconym za zwrotnym     

potwierdzeniem odbioru, przy wykorzystaniu    
placówki Poczty Polskiej). 

Aktualnie, ze względu na czasowe zamknięcie Urzędów       
Skarbowych, rekomendowane jest przesyłanie wniosków     
w postaci elektronicznej - wówczas data złożenia wniosku        
jest tożsama z datą nadania pisma (w przypadku        
korzystania z usług Poczty Polskiej data wpływu będzie        
różniła się od daty nadania, co może negatywnie wpływać         
na ocenę przez organ faktycznej daty złożenia wniosku). 
 
 
 

Prawo wyróżnia trzy formy udzielenia pomocy: 
1) taka, która nie stanowi pomocy publicznej lud 
2) stanowi pomoc publiczną albo 
3) jest pomocą de minimis 

W naszej ocenie dla większości firm będzie to pomoc de          
minimis ale proszę zwracać uwagę na otrzymaną       
wcześniej tego rodzaju pomoc - limit tego rodzaju pomocy         
nie może przekroczyć 200 000 euro za okres 2018 - 2020           
(dwa lata wstecz i obecny rok) - dla przedsiębiorstwa         
prowadzącego działalność w zakresie drogowego     
transportu towarów tem limit to nie więcej niż 100 000          
euro. 
Formularz wniosku znajdziesz na przykład tu. 
 
W przypadku pomocy de minimis do wniosku należy        
dołączyć: 
● oświadczenie o wielkości pomocy de minimis      

otrzymanej w tym okresie, lub o nieotrzymaniu takiej        
pomocy w tym okresie którego wzór znajdziesz na        
przykład tu; 

● formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu     
się o pomoc de minimis który znajdziesz na przykład         
tu 

● sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat       
obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o      
rachunkowości lub inne informacje finansowe - na       
przykład wydruk podsumowań miesięcznych z KPiR      
za ostatnie 3 lata 

Jeśli urząd będzie potrzebował dodatkowych dokumentów      
to wezwie do ich uzupełnienia. 
 
Ile zapłacisz?  
Według obecnego stanu prawnego taki wniosek - jeżeli        
zostanie rozpatrzony pozytywnie - podlega tzw. opłacie       
prolongacyjnej. Według zapowiedzi rządu ta opłata ma       
zostać czasowo zniesiona. 
 
Pełna informacja dostępna pod adresem:     
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/c
hce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-p
odatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek 
 
Umorzenie zaległości podatkowej 
Umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub       
opłaty prolongacyjnej to ulga polegająca na zwolnieniu z        
obowiązku zapłaty istniejących zaległości podatkowych     
podatnika. 
 
Organ podatkowy uwzględniając ważny interes podatnika      
lub ważny interes publiczny może umorzyć: 
● zaległości podatkowe (w całości lub w części), 
● odsetki za zwłokę (w całości lub w części), 
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https://zaplecze.biznes.gov.pl/files/document_attachments/3166/TER_Z.docx
https://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=436d5595-bc76-4867-9ed9-c7e9f9a1fb1a&groupId=3554560
https://www.pfron.org.pl/fileadmin/SODiR/INF-O-PdM_.pdf
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
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● opłatę prolongacyjną, która jest ustalana przy      
odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty       
podatku lub zaległości podatkowej. 

Jeśli otrzymasz umorzenie całej zaległości, odsetki zostaną       
też umorzone. A gdy wystąpisz o częściowe umorzenie        
zaległości, to odsetki za zwłokę urząd umorzy ci w         
odpowiedniej proporcji. 
 
Kiedy powinieneś załatwić sprawę 
Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek lub       
opłaty prolongacyjnej złóż najwcześniej dzień po      
terminie płatności podatku. Nie rób tego wcześniej, gdyż        
umorzenie dotyczy tylko zaległości podatkowych. Nie      
zwlekaj też długo ze złożeniem wniosku, bo jeśli urząd nie          
umorzy ci płatności, to zapłacisz należną zaległość wraz z         
odsetkami.  
 
Tryb postępowania: taki sam jak przy wniosku o        
odroczenie terminu płatności podatku. 
 
Więcej informacji:  
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/c
hce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-p
odatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek 
 
UWAGA: 
Niedopełnienie obowiązku zapłaty podatku w terminie      
rodzi określone konsekwencje prawne. 
W przypadku PIT i CIT oprócz kwoty podatku będziesz         
musiał uiścić dodatkowo odsetki. 
W przypadku VAT podlegasz odpowiedzialności     
karno-skarbowej wynikającej z Kodeksu karnego     
skarbowego. 
 
 
2.3. Odroczenia i umorzenia płatności socjalnych      
ZUS, PFRON 
 
Przy odroczeniach i umorzeniach płatności socjalnych      
procedura wygląda bardzo podobnie jak przy odroczeniach       
i umorzeniach płatności PIT, CIT i VAT. Wnioski w tych          
sprawach składamy jednak nie do Urzędu Skarbowego, a        
do odpowiednio - ZUS oraz Prezes PFRON. 
 
PFRON 
Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należą        
do ulg udzielanych w drodze decyzji Prezesa Zarządu        
PFRON, na wniosek pracodawcy, w przypadkach      
uzasadnionych ważnym interesem pracodawcy lub     
interesem publicznym. Kwestię oceny zaistnienia     
wskazanych przesłanek oraz oceny ich znaczenia dla       
rozstrzygnięcia sprawy ustawodawca pozostawił    
Prezesowi Zarządu PFRON. Kryteriami udzielania ww.      

ulg są możliwości płatnicze pracodawcy oraz stan       
finansów Funduszu.  
 
Prezes Zarządu PFRON nie może umarzać zaległości z        
tytułu wpłat, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej        
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem     
podatnika lub interesem publicznym. 
Ustawa o rehabilitacji przewiduje możliwość umarzania w        

całości lub części zaległości z tytułu wpłat, odsetek za         
zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jedynie w przypadku ich        
całkowitej nieściągalności. 
Wniosek zaadresuj: 
Prezes Zarządu PFRON 
al. Jana Pawła II 13 
00-828 Warszawa. 
Twój wniosek powinien zawierać: 
● imię i nazwisko bądź pełną nazwę firmy, 
● dane adresowe (miejsce zamieszkania lub zwykłego      

pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia     
działalności), 

● identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), 
● miejscowość i datę sporządzenia wniosku, 
● prośbę o umorzenie zaległości ze wskazaniem okresu       

zadłużenia, 
● uzasadnienie (dlaczego wnosisz o umorzenie     

zaległości), 
● podpis wraz z pieczątką imienną ze wskazaniem       

zajmowanego stanowiska – pamiętaj, że wniosek      
musi podpisać osoba upoważniona do reprezentacji      
firmy. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą,     
podpisz wniosek osobiście. Jeśli pracujesz w spółce,       
która jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze      
Sądowym – osoby upoważnione do reprezentacji      
wymienione są w Dziale drugim w rubryce Organ        
uprawniony do reprezentacji podmiotu. Inne     
uprawnienia wynikają z umów, osobistych     
upoważnień bądź udzielonych pełnomocnictw. 

Więcej informacji: 
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/wplaty-obowiazkow
e/ulgi-we-wplatach-odroczenie-rozlozenie-na-raty-badz-u
morzenie-zaleglosci/ 
 
ZUS 
Jakie składki możesz odroczyć/umorzyć: 
● ubezpieczenia społeczne, 
● ubezpieczenie zdrowotne, 
● Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych     

Świadczeń Pracowniczych, 
● Fundusz Emerytur Pomostowych. 

ZUS na swojej stronie zamieścił specjalne formularze       
wniosków na czas epidemii. 
Więcej informacji i wzory wniosków: 
https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi 
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https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
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https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek
https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi


N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
18/03/2020 godz. 13:00 

 
 
2.4. Odroczenia i umorzenia podatków lokalnych      
(gminnych): od nieruchomości, od środków     
transportu 
 
Warunki i procedura jest taka sama, jak przy odroczeniach         
i umorzeniach PIT, CIT, VAT. W przypadku Miasta        
Krakowa wniosek wraz załącznikami przesyłamy na adres       
na adres Wydziału Podatków i Opłat, al. Powstania        
Warszawskiego 10, 31-541 Kraków: 
● za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
● poczty elektronicznej, na adres: Elektronicznej     

Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Krakowa lub      
przez Krakowski Portal Podatnika 

● z uwagi na zamknięcie Urzędu Miasta Krakowa dla        
bezpośredniej obsługi klienta, złożenie wniosku może      
odbyć się również poprzez umieszczenie     
korespondencji w specjalnych pojemnikach    
zlokalizowanych w pobliżu wejścia do urzędu. 

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta) 
1) Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez         
wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym     
interesem podatnika lub interesem publicznym. We      
wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką       
podatnik występuje: pomoc de minimis lub inna pomoc        
niż de minimis. 
 
W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis do         
wniosku należy dołączyć: 
a) Kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de       
minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub        
rybołówstwie, jakie podatnik otrzymał w roku, w       
którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2         
poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości       
pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na         
druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury, 
b) Oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis       
oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie        
w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na        
druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury, 
c) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de       
minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub       
rybołówstwie), dotyczące w szczególności    
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności      
gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy      
publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych       
kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na       
pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de       
minimis – według wzorów z rozporządzenia Rady       
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu          
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający     

się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 311 ze zm.) -              
załącznik nr 2 lub nr 3, 
2) W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w           
rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc        
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku        
należy dołączyć informację dotyczącą Wnioskodawcy i      
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz      
informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej      
w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej        
udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o       
nieotrzymaniu pomocy – według wzoru z rozporządzenia       
Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu          
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się      
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de          
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz.          
312 ze zm.) – załącznik nr 4 
3) Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję     
finansową wnioskodawcy, w tym: sprawozdanie     
finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych       
sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,      
rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych      
zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę       
przychodów i rozchodów itp. 
4) W przypadku działania przez przedstawiciela –       
pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,    
złożone na formularzu pełnomocnictwa szczególnego     
(druk PPS-1) lub wskazanie istnienia pełnomocnictwa      
ogólnego. 
W razie dodatkowych pytań, Wydział Podatków i       
Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami      
telefonów: 12 616 9211, 12 616 9413, 12 616 9217, 12           
616 9377. 
Więcej informacji:  
https://www.krakow.pl/aktualnosci/238198,29,komunikat,
zglos_wniosek_o_odroczenie_podatku_od_nieruchomosci.
html 
 
We wtorek Prezydent Miasta Kraków ogłosił      
program “Pauza”. Pozwala on procedurę     
odroczenia/umorzenia podatku od nieruchomości-    
wynikającą z ordynacji podatkowej (opisaną przez      
nas powyżej). Również wynajmujący lokale gminne,      
którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić       
działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres.        
Na trzy miesiące zawieszone też zostanie pobieranie       
opłat za zajęcie terenu, na którym działa ogródek        
letni. 
 
Firmy muszą wysłać MDR-3 do końca marca 
Zbliża się kolejny termin raportowania schematów      
podatkowych. Firmy, których rok podatkowy pokrywa się       
z kalendarzowym, muszą to zrobić do końca marca. Za         
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brak raportu grożą surowe kary. Zarządy spółek i        
przedsiębiorcy mogą odpowiadać jak za przestępstwo      
skarbowe. Kara w takim przypadku może wynieść niemal        
25 milionów złotych. 
Z przepisów wynika, że informację MDR-3 składa       
korzystający w rozumieniu ordynacji podatkowej, czyli      
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna       
niemającą osobowości prawnej, która w danym okresie       
rozliczeniowym: 
● dokonywała jakichkolwiek czynności będących    

elementem schematu podatkowego lub 
● uzyskiwała wynikającą z niego korzyść podatkową. 
Co istotne, przekazanie informacji MDR-3 jest      
niezależnym obowiązkiem od innych w zakresie      
schematów podatkowych, m.in. od raportowania MDR-1. 
Brak wywiązania się z obowiązku zaraportowania      
informacji MDR-3 wiąże się z konsekwencjami      
karnoskarbowymi – w szczególności dla członków zarządu       
lub wspólników, którzy ustawowo są zobowiązani do       
podpisania informacji MDR-3, bez możliwości     
ustanowienia w tym zakresie pełnomocnictwa. Brak      
przesłania informacji MDR-3 w ustawowym terminie jest       
zagrożone karą grzywny do 720 stawek dziennych jako        
przestępstwo skarbowe. Maksymalna kara z kodeksu      
karnego skarbowego w 2020 r. może nawet wynieść        
prawie 25 mln zł. 
Jeżeli korzystający posiada numer NSP schematu      
podatkowego (nadawanego przy raportowaniu MDR-1) to      
informacja MDR-3 zawiera dane o okresie      
rozliczeniowym, którego dotyczy schemat podatkowy,     
informacje o korzystającym, numer NSP oraz możliwość       
zadeklarowania, czy MDR-3 jest składany w związku z        
dokonaniem jakichkolwiek czynności będących elementem     
schematu podatkowego, czy z uzyskaniem wynikającej z       
niego korzyści podatkowej. 
W przypadku braku posiadania numeru NSP, korzystający       
poza wyżej wspomnianymi informacjami jest zobowiązany      
zamieścić w informacji MDR-3 dane uwzględnione w       
informacji MDR-1, czyli m.in. streszczenie opisu      
schematu podatkowego, jego nazwę jeżeli ją nadano, opis        
działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie      
schemat podatkowy, wartości przedmiotów czynności     
będących elementem schematu podatkowego, jego założeń      
itp. W takich okolicznościach kluczowe dla korzystającego       
jest posiadanie informacji o schemacie podatkowym      
przekazanych w ramach MDR-1 lub w ostateczności sam        
plik MDR-1. 
 
Koronawirus utrudni biegłym weryfikację    
sprawozdań finansowych 
Z rozmów z ekspertami wynika, że koronawirus i jego         
skutki będą miały w tym roku duże znaczenie przy         

dokonywaniu oceny dotyczącej możliwości    
kontynuowania działalności gospodarczej przez badaną     
jednostkę. Przedstawiciele zawodu tłumaczą, że     
fundamentalne jest uzyskanie przez biegłego rewidenta      
zrozumienia, w jaki sposób sytuacja związana z       
koronawirusem wpływa na badane sprawozdanie     
finansowe i proces badania, w szczególności na       
przygotowanie sprawozdanie z badania i opinię, która ma        
być wydana. Istotną rolę w badaniu sprawozdań       
finansowych będzie miała przede wszystkim: 
● ocena charakteru późniejszych zdarzeń (po dacie      

bilansu), 
● ocena kierownika jednostki dotycząca możliwości     

kontynuacji działalności przez jednostkę, 
● kompletność i poprawność ujawnień w sprawozdaniu      

finansowym, 
● ocena ujawnień w sprawozdaniu z działalności, w       

szczególności opisy i charakterystyka ryzyk. 
Audytorzy sprawozdań finansowych za 2019 rok powinni       
pamiętać o procedurach oceny wpływu na sytuację       
finansową zdarzeń po dniu bilansowym. Koronawirus,      
który uderzył w gospodarkę w 2020 roku z pewnością do          
takich zdarzeń należy. skutki epidemii mogą wpłynąć na        
spadek wartości należności, zapasów, inwestycji lub      
innych aktywów. Mogą też spowodować utratę środków       
niezbędnych do regulowania zobowiązań handlowych czy      
finansowych. W skrajnym przypadku przedsiębiorstwo     
może stracić zdolność do kontynuowania działalności. 
Problem dostrzega także Polska Izba Biegłych      
Rewidentów. Wydała specjalny przewodnik, w jaki sposób       
audytorzy powinni wykonywać teraz swoje obowiązki, pt.       
Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na     
badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok. Wynika       
z niego, że ze względu na wybuch epidemii po dniu          
bilansowym (po 31 grudnia 2019 r.), zdarzenia te mogły         
spowodować znaczące pogorszenie warunków    
ekonomicznych dla niektórych jednostek. Ich kierownicy      
w takim przypadku dokonać oceny, czy te zdarzenia lub         
warunki powodują, że istnieją poważne wątpliwości co do        
zdolności jednostki do kontynuowania i czy założenie       
kontynuacji działalności jest nadal odpowiednie jako      
podstawa do sporządzenia sprawozdania finansowego     
jednostki. 
PIBR podpowiada, że skutki epidemii w sprawozdaniach       
finansowych będą ujmowane jako zdarzenia niekorygujące      
po okresie sprawozdawczym, ponieważ znaczące zmiany      
w działalności gospodarczej i pogorszenie warunków      
mikro- i makroekonomicznych wystąpiły w wyniku      
zdarzeń następujących po dniu bilansowym, takich jak       
działania podjęte przez rząd i przedsiębiorców, aby       
zareagować na wybuch epidemii. Jeśli zaś zdarzenia       
związane z koronawirusem będą zdarzeniami     
niekorygującymi, wystarczające będzie zamieszczenie    
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odpowiednich ujawnień w sprawozdaniu finansowym.     
Inaczej jednak będzie wyglądała kwestia ujęcia wpływu       
tych zdarzeń przy sporządzeniu sprawozdań finansowych,      
jeżeli dzień bilansowy przypada po 31 grudnia 2019 r., np.          
31 marca 2020 r., a także w kolejnych sprawozdaniach         
finansowych (np. śródrocznym na dzień 30 czerwca 2020        
r.). W takich przypadkach zdarzenia te należy uznać za         
zdarzenia korygujące, tj. takie, które mają wpływ na        
wycenę aktywów i zobowiązań. 
 

 
DLA KADROWCÓW 

 
Państwo pokryje do 40% do wynagrodzenia      
pracowników 
Paweł Borys szef Polskiego Funduszu Rozwoju w       
wywiadzie dla Gazeta.pl doprezyzował zapowiedź     
pokrycia przez rząd 40% pensji pracowników. Wyjaśnił że        
jeżeli przedsiębiorca ma kłopoty, na przykład spadek       
przychodów w ostatnich 30 dniach o 25 proc., to może          
obniżyć wymiar czasu pracy do 0,8, a połowę reszty         
wynagrodzenia przejmuje Fundusz Gwarantowanych    
Świadczeń Pracowniczych. Wtedy “połowę”    
wynagrodzenia w obniżonym wymiarze czasu pracy      
przejmuje państwo na siebie. Rząd określa takie       
rozwiązanie jako zmniejszenie o 60% kosztów osobowych       
przedsiębiorstw. Oznacza to że pracownicy firm, które są        
objęte ryzykiem bankructwa na skutek ekspansji wirusa,       
muszą liczyć się ze zmniejszonymi pensjami - ich wymiar         
czasu pracy może bowiem zostać zredukowany do 0,8        
etatu 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, www.forbes.pl, 
gazeta.pl 
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