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DLA BIZNESU 
 
Pakiet antykryzysowy w praktyce. Z czego będą 
mogli skorzystać przedsiębiorcy. 
 
Mała firma: 
➢ Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm ( z możliwością 

umorzenia) 
➢ Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek 

ZUS 
➢ Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, 

VAT bez dodatkowych opłat 
➢ Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych 
➢ Możliwość świadczenia usług na dowóz 
➢ Dofinansowanie przez państwo 40% płacy 

pracownika przy spadku obrotów firmy 
➢ Wakacje kredytowe 
➢ Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego 

wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk 
➢ Przesunięcie płatności za media 
➢ Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę 

dla obcokrajowców 
➢ Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, 

VAT, składek na ZUS – bez opłat 
Średnia firma: 
➢ Współfinansowanie przez państwo postojowego 
➢ Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK 

dla MŚP 
➢ Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z 

funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub 
finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 
6 mld zł 

➢ Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE 
➢ Dofinansowanie przez państwo 40% płacy 

pracownika przy spadku obrotów firmy 
➢ Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego 

wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk 
➢ Przesunięcie płatności za media 
➢ Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę 

dla obcokrajowców 
➢ Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, 

VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek 
Firma transportowa: 
➢ Firma w problemach finansowych będzie miała 

możliwość refinansowania obecnych umów 
leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, 
polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat 
leasingowych 

➢ Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym 
roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem 
makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w 
sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - 
w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia 

dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 
2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 
mln zł 

➢ Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego 
wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk 

➢ Przesunięcie płatności za media 
➢ Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu 

pracy kierowców samochodów ciężarowych 
➢ Wakacje kredytowe 
➢ Wakacje od obowiązków administracyjnych 
➢ Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo 
➢ Finansowanie postojowego 
➢ Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i 

handlu w niedzielę 
➢ Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę 

dla obcokrajowców 
➢ Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, 

VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek 
Firma turystyczna: 
➢ Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź 

odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie 
klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do 
wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, 
w którym miała się odbyć. 

➢ Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym 
roku - branże szczególnie dotknięte kryzysem 
makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w 
sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. - 
w stosunku do 2019 r. - zyskają prawo obniżenia 
dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 
2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 
mln zł 

➢ Przesunięcie płatności za media 
➢ Wakacje kredytowe 
➢ Wakacje od obowiązków administracyjnych 
➢ Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo 
➢ Finansowanie postojowego 
➢ Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, 

VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek 
Duża firma: 
➢ Większa dostępność kredytów - szybkie 

uruchomienie znaczących środków finansowych, 
które stanowić będą wsparcie dla sektora 
przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. 
następujące instrumenty finansowe: 

➢ Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm 
większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych 
przez system bankowy 

➢ Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. 
Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z 
funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub 
finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 
6 mld zł 
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➢ Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE 
➢ Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero 

od 1 lipca 2020 r. 
➢ Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / 

prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za 
użytkowanie wieczyste 

➢ Uelastycznienie przepisów rynku pracy 
➢ Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę 

dla obcokrajowców 
➢ Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, 

VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek. 
 
 
Gdzie ubiegać się o finansowanie 
 
Podczas środowej konferencji prasowej Premier     
zapowiedział że środki pomocowe, w tym instrumenty       
finansowe zapewniające płynność przedsiębiorcom, mają     
być rozdysponowane przez instytucje wchodzące w skład       
powołanej w ubiegłym roku  Grupy PFR.  
Swoje oficjalne komunikaty odnośnie planowanego     
pakietu pomocowego wydały już BGK, ARP oraz KUKE.        
Wciąż czekamy na informacje od pozostałych instytucji       
należących do Grupy w tym zwłaszcza od samego PFR,         
który na chwilę obecną zapewnia jedynie że prace trwają, a          
planowana procedura uzyskania finansowania będzie     
przyspieszona. Sytuacja jest dynamiczna dlatego     
zachęcamy do śledzenia bieżących komunikatów     
wymienionych instytucji 
 
 
W dalszej części m.in.: o udogodnieniach dla       
przedsiębiorców w zakresie podatków i rachunkowości,      
oraz prawnych aspektach uzyskania nowego zasiłku      
opiekuńczego. 
 
 
 

 
DLA KSIĘGOWYCH 

 
MF konkretyzuje pomoc dla firm w zakresie       
podatków i rachunkowości 
W czwartek Ministerstwo Finansów przedstawiło     
rozwiązania, które będzie chciało wprowadzić w celu       
uproszczeń rozliczeń podatkowych w czasie epidemii      
koronawirusa. Wskazuje m.in. na wsteczne rozliczanie      
strat podatkowych przez przedsiębiorców, wydłużenie     

terminu wpłat pracowniczych zaliczek PIT czy      
przesunięcie w czasie planowanych zmian podatkowych. 
 
Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych     
w PIT i CIT 
Z propozycji MF wynika, że stratę poniesioną w 2020 r.          
podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego       
w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za           
2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których         
przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50          
proc., w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r.         
Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do          
wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w        
kolejnych latach). 
 
Podatek od nieruchomości komercyjnych później 
Resort proponuje również przedłużenie terminu do      
zapłacenia podatku minimalnego od nieruchomości     
komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20        
lipca 2020 r. 
Z możliwości tej będą mogli skorzystać podatnicy,       
których przychody w danym miesiącu w stosunku do        
analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego     
będą niższe o co najmniej 50 proc. Podatek ten będą          
mogli zapłacić w późniejszym terminie również ci       
podatnicy, którzy nie osiągali w poprzednim roku       
przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą      
negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z      
koronawirusem. 
 
Zmiany w uldze na złe długi 
Z propozycji MF wynika także, wyłączenie stosowania       
regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw.      
złych długów w odniesieniu do dłużników, którzy powinni        
uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu     
zaliczek na podatek dochodowy. 
Ze zwolnienia z tego obowiązku będą mogli skorzystać        
podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach      
rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w     
stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą        
się o co najmniej 50 proc. Ze zwolnienia tego będą mogły           
skorzystać również te osoby, które nie osiągnęły w        
poprzednim roku przychodów, ale w 2020 r. ponoszą        
negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa. 
 
Zmiany w zaliczkach na podatek 
MF proponuje dodatkowo wprowadzenie możliwości     
rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i        
obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów. 
Z wypowiedzi MF wynika, że zrezygnować z       
uproszczonych zaliczek będą mogli „mali podatnicy”.      
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Podatnicy, którzy zrezygnują z uproszczonych zaliczek, za       
okres marzec –grudzień 2020 r., obliczą zaliczki       
miesięczne od bieżących dochodów. 
MF proponuje dodatkowo również przedłużenie terminu      
do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji      
pozarządowych. 
Ma również zostać wydłużony termin na przekazanie       
przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń       
pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata         
tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca         
2020 r. 
 
Darowizny odliczane w PIT i CIT 
Pojawi się możliwość odliczenia w podatku PIT i CIT z          
tytułu darowizn (pieniężnych lub rzeczowych)     
przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz       
zwalczaniem zakażenia koronawirusem dla podmiotów     
świadczących opiekę zdrowotną, w tym transport      
sanitarny, a także przekazane Agencji Rezerw      
Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw     
Sanitarno-Przeciwepidemicznych. 
MF proponuje też czasową rezygnację z opłaty       
prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub       
odroczenia terminu płatności podatków i zaległości      
podatkowych, które są dochodem budżetu państwa na       
czas obowiązywania stanu epidemicznego. 
 
Zmiany w VAT, JPK i podatku od nieruchomości 
Obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla       
dużych przedsiębiorców będzie odroczony do 1 lipca 2020        
r. W tym samym terminie trzeba też będzie dokonać         
zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów     
Rzeczywistych (CRBR). 
MF dodatkowo proponuje też możliwość wprowadzenia      
przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości dla        
przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych      
konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa. 
 
Fiskus będzie bardziej elastyczny 
Wśród zapowiedzi MF pojawiają się również kwestie       
dotyczące działań organów podatkowych. MF wskazuje tu       
na większą elastyczność Krajowej Administracji     
Skarbowej przy realizacji zadań w sytuacji kryzysowej i        
możliwość zawieszenia kontroli podatkowych,    
postępowań podatkowych, kontroli celno-podatkowych    
na czas obowiązywania stanu epidemicznego. 
Resort zakłada też możliwość wstrzymania     
administracyjnego postępowania egzekucyjnego   
należności pieniężnych. Ponadto – na finansowanie zadań       
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 –     
zaproponowano utworzenie nowego państwowego    

funduszu celowego - Fundusz Przeciwdziałania     
COVID-19, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie      
finansowe. Zapewnienie niezbędnych środków    
finansowych, którymi będzie zasilony Fundusz, odbędzie      
się w ramach dostępnych w sektorze finansów publicznych        
pieniędzy. 
 

Kasy fiskalne w formie oprogramowania     
coraz bliżej 
Ministerstwo Finansów opublikowało w środę projekt      
rozporządzenia, które pozwoli stosować kasy fiskalne w       
formie oprogramowania na smartfony czy inne urządzenia       
przenośne. Z nowych rozwiązań skorzystają kierowcy      
taksówek i świadczący usługi transportu pasażerskiego      
oraz przeprowadzkowego. Rozporządzenie wejdzie w     
życie w terminie 14 dni od ogłoszenia. 
 
 

DLA KADROWCÓW 
 

Prawie 700 tys. przedsiębiorców nie ma prawa do        
nowego zasiłku opiekuńczego 
Okazuje się, że wielu przedsiębiorcom nie przysługuje       
dodatkowy, 14-dniowy zasiłek opiekuńczy na dziecko w       
związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego,      
przedszkola czy szkoły. Warunkiem jest bowiem      
posiadanie ubezpieczenia chorobowego. Na szczęście     
można to szybko nadrobić - jeszcze dziś złożyć wniosek,         
by już jutro zyskać prawo do zasiłku. Co do zasady, nie           
uda się zapłacić składek wstecz. 
14-dniowy zasiłek opiekuńczy na dziecko został      
wprowadzony w związku z zamknięciem m.in. szkół i        
przedszkoli na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 2 marca           
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z       
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych      
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). 
 
Zasiłek tylko jeśli płacisz składki chorobowe 
Zasiłek ten przysługuje rodzicom lub opiekunom      
prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej       
8. roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym,        
czyli są np. pracownikami, zleceniobiorcami, osobami      
prowadzącymi działalność pozarolniczą. Warunkiem zaś     
jego wypłaty jest posiadanie ubezpieczenia chorobowego. 
I tu zaczynają się problemy. Bo o ile w przypadku          
pracowników, członków rolniczych spółdzielni    
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osobami       
odbywającymi służbę zastępczą podleganie ubezpieczeniu     
chorobowemu jest obowiązkowe (wynika to z art. 11 ust. 1          
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), o tyle w        
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przypadku osób wykonujących pracę nakładczą,     
zleceniobiorców czy np. osób prowadzących działalność      
gospodarczą, ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne     
(art. 11 ust. 2 ww. ustawy). 
Przedsiębiorcy płacą składkę zdrowotną, bo jest ona       
obowiązkowa, a na chorobowej, która jest dobrowolna,       
bardzo często oszczędzają. Z reguły zaczynają ją płacić        
dopiero wtedy, gdy popadają w chorobę – potwierdza        
Joanna Torbé, adwokat z Kancelarii Adwokackiej Joanna       
Torbé & Partnerzy, ekspert BCC ds. prawa pracy i         
ubezpieczeń społecznych. Jej słowa potwierdzają też dane       
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika z nich, że na         
dzień 31 stycznia 2020 r. składkę na ubezpieczenie        
zdrowotne płaciło 1 948,5 tys. przedsiębiorców, a na        
ubezpieczenie chorobowe - 1 286,9 tys. osób. Jednak w         
obecnej sytuacji nawet ci, którzy chorobowego nie płacili,        
nie stoją na straconej pozycji. 
 
Co mogą zrobić przedsiębiorcy? 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć      
wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym i ten       
wniosek nie może być złożony z datą wsteczną. Jeśli         
przykładowo złożą go dziś, to już od jutra nabywają prawo          
do zasiłku opiekuńczego na dziecko. Muszą tylko       
pamiętać, że nie dostaną go na 14 dni, bo ten dodatkowy           
zasiłek jest przyznawany na okres zamknięcia żłobków,       
szkół i przedszkoli, czyli póki co na okres od 12 do 25            
marca – podkreśla mec. Joanna Torbé. 
Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy      
Pracodawców RP, zwraca uwagę, że zasiłek ten można        
zapłacić wstecz tylko wtedy, gdy się rozpoczyna       
działalność lub ją odwiesza. 
Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje w przypadku       
podlegania ubezpieczeniu chorobowego. Dla    
przedsiębiorców ubezpieczenie to ma charakter     
dobrowolny, aby się do niego zgłosić należy złożyć        
wniosek o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Zgodnie      
z art. 14 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych          
zasadą jest, że objęcie dobrowolnie ubezpieczeniem      
chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku o        
objęcie tym ubezpieczeniem, nie wcześniej jednak niż od        
dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Zasiłek       
opiekuńczy przysługuje bez okresu wyczekiwania, czyli      
już od momentu złożenia wniosku – podkreśla Katarzyna        
Siemienkiewicz. I dodaje: - Zatem przedsiębiorca podlega       
ubezpieczeniu w dniu, w którym złożył wniosek. Są dwa         
przypadki gdy możliwe jest objęcie ubezpieczeniem      
wstecz: tylko w przypadku zgłoszenia się do       
ubezpieczeń przy rozpoczynaniu działalności    
gospodarczej lub jej odwieszaniu, w momencie      
powstania tytułu do ubezpieczeń obowiązkowych. 
 

Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl, 
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