
N E W S L E T T E R 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 
20/04/2020 godz. 12:00 

DLA BIZNESU 

Gwarancje Płynnościowe BGK 

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji Płynnościowych, z      
którego udzielane są gwarancje dla średnich i dużych firm         
dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.  

Fundusz Gwarancji Płynnościowych jest częścią tzw.      
rządowej tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy mogą     
uzyskać gwarancje w bankach kredytujących – zarówno       
komercyjnych jak i spółdzielczych – które podpisały z        
Bankiem Gospodarstwa Krajowego odpowiednie umowy o      
współpracy. Gwarancje z Funduszu Gwarancji     
Płynnościowych mają być udzielane do końca 2020       
roku. Podstawowe warunki Funduszu Gwarancji     
Płynnościowych: 

● zabezpieczenie – do 80 proc. kwoty kredytu       
(kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł), 

● kwota kredytu objętego gwarancją – do 250 mln        
zł, 

● okres gwarancji – do 27 miesięcy i nie dłużej niż          
okres kredytu + 3 miesiące, 

● przeznaczenie kredytu – zapewnienie płynności     
finansowej, 

● do nowych lub odnawianych po 1 marca 2020        
r. kredytów obrotowych w rachunku bieżącym      
i linii kredytowych 

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 31         
grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na           
1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS          
ani w banku kredytującym (w przypadku zadłużenia w        
banku w kwocie powyżej 3 tys. zł) 

Lista banków kredytujących, które podpisały z BGK       
umowy dotyczące Funduszu Gwarancji Płynnościowych.:  

● Alior Bank S.A.  
● Bank Spółdzielczy w Brodnicy  
● BNP Paribas Bank Polska S.A.  
● BOŚ S.A. 
● HSBC France S.A. O/Warszawa  
● ING Bank Śląski S.A.  
● mBank S.A. 
● PKO Bank Polski S.A.  
● Santander Bank Polska S.A.  
● SGB-Bank S.A. 

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ. 

Oferta Faktoringu z KUKE 

Jednym z programów skierowanych do przedsiębiorców w       
ramach grupy PFR jest oferta faktoring w KUKE Finance. 

Jak to działa?  

Krok 1: Sprzedaż towaru lub usługi i wystawienie faktury.         
Firma (faktorant) dostarcza towar kontrahentowi lub      
wykonuje na jego rzecz usługę. Następnie wystawia       
fakturę z odroczonym terminem płatności i przesyła do        
KUKE Finance (faktora) informację o wystawionej      
fakturze online. 

Krok 2: Wypłata gotówki i monitoring należności.       
Natychmiast po zaksięgowaniu należności KUKE Finance      
wypłaca klientowi zaliczkę w wysokości do 90% wartości        
faktury brutto. Na tym etapie KUKE Finance nie pobiera         
opłaty operacyjnej, wypłacając pełną kwotę zaliczki.      
Należność jest monitorowana przez KUKE Finance do       
momentu jej spłaty przez kontrahenta. 

Krok 3: Płatność od kontrahenta i rozliczenie należności.        
Kontrahent dokonuje płatności na rzecz KUKE Finance,       
która wypłaca klientowi pozostałą część należności. 

Krok 4: Naliczenie kosztów faktoringowych. KUKE      
Finance nie potrąca kosztów związanych z realizacją       
umowy z konta. 

Faktoring stanowi alternatywę dla kredytu obrotowego i       
przeznaczony jest głównie do przedsiębiorców którzy: 

● potrzebują bieżącego źródła finansowania, 
● stosują odroczone terminy płatności (kredyt     

kupiecki), 
● prowadzą cykliczną sprzedaż do stałego grona      

odbiorców, 
● poszukują innych niż kredyt obrotowy źródeł      

finansowania bieżącej działalności, 
● chcą ograniczyć ryzyko niewypłacalności    

odbiorców, 
● chcą poprawić bądź utrzymać dyscyplinę     

płatniczą kontrahentów. 

Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdą      
Państwo na stronie internetowej    
https://www.kuke-finance.pl/ 
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Kryterium spadku obrotów 

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się      
spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu       
ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony 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, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu          
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych       
miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc      
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni         
kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres      
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca      
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień         
danego miesiąca kalendarzowego, 

lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z           
dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,    
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia         
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa       
w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca         
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po         
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku      
gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca        
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień         
danego miesiąca kalendarzowego.". 

Wybrany okres powinien mieścić się w ramach       
czasowych: od dowolnego dnia po dniu 1 stycznia 2020 r.          
do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. 

łączniki "lub" oznaczają, że jeśli którakolwiek kombinacja       
przesłanek jest spełniona, tzn. spadek może odnosić się        
zarówno do ilości, jak i wartości sprzedanych       
towarów/usług -mamy do czynienia ze spadkiem obrotów       
w rozumieniu ustawy. Przedsiębiorca sam musi tutaj       
dokonać analizy i wybrać najkorzystniejszą opcję. 

W przepisach, do spadku obrotów gospodarczych w       
powyższym rozumieniu wprost odnoszą się przepisy w       
przypadku ubiegania się o: 

● Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników   
objętych przestojem ekonomicznym lub    
obniżonym czasem pracy 

● Dofinansowanie do części wynagrodzeń    
pracowników (Od starosty) 

● Dofinansowanie do części kosztów działalności     
gospodarczej dla samozatrudnionych (od starosty) 

● Pomoc finansową w ramach tzw. “Tarczy      
Finansowej” 

WAŻNE! Specustawa nie zawiera odpowiedzi na pytanie       
jaką miarą należy mierzyć obrót, gdyż nie ma w niej          
zawartej legalnej definicji obrotu gospodarczego, jak      
również odesłania do innej ustawy w tym zakresie.        
Określenie “spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu        
ilościowym lub wartościowym” sugeruje spadek     
przychodów z działalności podstawowej. Oznaczałoby     
to że na spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu        
ustawy nie miałyby wpływu spadek przychodów z       
działalności operacyjnej, finansowej oraz zaliczek( w      
ujęciu księgowym). 

UWAGA! Ilekroć w ustawie mowa o “trudnej sytuacji        
finansowej” – należy przez to rozumieć sytuację, w której         
nastąpił spadek obrotów gospodarczych przedsiębiorcy     
w następstwie COVID-19 w rozumieniu powyższych      
przepisów. 

Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy a      
obowiązki podatkowe 
 
Dzisiaj (20 kwietnia 2020 r.) – zgodnie z zasadami         
ogólnymi – mija termin zapłaty zaliczek na podatek        
dochodowy od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).        
Kwiecień jest też pierwszym miesiącem, kiedy możliwe       
jest uwzględnienie uzyskanych zwolnień ze składek na       
ubezpieczenia społeczne, wprowadzone przepisami tzw.     
tarczy antykryzysowej 1.0. W związku z nowymi       
rozwiązaniami dla przedsiębiorców, wielu z nich zadaje       
pytanie, czy zwolnienie z opłacania składek stanowi       
przychód w rozumieniu prawa podatkowego, a jeśli tak,        
to czy dotyczy to tylko osób fizycznych, czy też osób          
prawnych. 
 
Tarcza antykryzysowa 2.0 oraz pismo Ministerstwa      
Finansów potwierdzają korzystne interpretacje 
 
Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów, udzieloną      
Dziennikowi Gazeta Prawna: 
 
„W związku z uzyskaniem zwolnienia z obowiązku       
opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek      
określonych w art. 31zo ustawy o szczególnych       
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych, nie powstaje przychód podlegający     
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychodu    
takiego nie generuje bowiem mające umocowanie      
ustawowe zwolnienie z obowiązków o charakterze      
publicznoprawnym. Prawo do zwolnienia ma charakter      
ogólny i przysługuje wszystkim podmiotom spełniającym      
warunki do zwolnienia określone w przepisach prawa.       
Uzyskanie prawa do zwolnienia będzie zatem neutralne       
podatkowo.” 
 
Co więcej, podobną interpretację można wywieść także z        
przepisów uchwalonej 17 kwietnia 2020 r. Tarczy       
antykryzysowej 1.0. Zgodnie z brzmieniem art. 31zx       
Tarczy 1.0 „Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku        
opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w         
art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu       
przepisów o podatku dochodowym od osób      
fizycznych.”. 
 
Tarcza 2.0 nadała przepisowi art. 31zx nowe brzmienie        
rozszerzając katalog uprawnionych także na osoby      
prawne. Zgodnie z nowym przepisem: Przychody z tytułu        
zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu       
składek, o których mowa w art.31zo, nie stanowią        
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku      
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o       
podatku dochodowym od osób prawnych.”. 
 
Jedynym problemem w tej sytuacji mógłby być fakt, iż         
zmieniony przepis ustawy obowiązuje dopiero od 17       
kwietnia, a zatem wcześniej uprawnionymi byłyby jedynie       
osoby fizyczne. Jednakże taka argumentacja jest chybiona,       
co potwierdza stanowisko MF – skoro zaliczki na        
podatek nie muszą płacić zarówno osoby fizyczne, jak i         
prawne, to analogicznie tak samo osoby fizyczne, jak i         
prawne nie będą miały przychodu z tytułu zwolnienia. 
  
Wpływ zwolnienia ze składek ZUS na dochód do        
opodatkowania 
 
Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne będzie       
miało wpływ na osoby odprowadzające składki na       
własne ubezpieczenia, tj.: 
- samozatrudnieni, 
- indywidualne przedsiębiorstwa zatrudniające inne osoby, 

- wspólnicy w spółkach osobowych. 
 
W ich przypadku Tarcza 1.0 nie zmieniła zasad ogólnych,         
zgodnie z którymi przy obliczaniu zaliczki na PIT od         
dochodów osiąganych przez przedsiębiorców mogą być      
uwzględniane składki zapłacone w roku podatkowym      
bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne,     
rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób       
z nim współpracujących. Zdaniem MF, w odpowiedzi na        
pytanie zadane przez Dziennik Gazetę Prawną, „Oznacza       
to, że przy obliczaniu zaliczki na PIT nie mogą być          
uwzględnione składki na ubezpieczenia społeczne, od      
opłacenia których podatnik został zwolniony”. 
  
W efekcie, wyżej wymienione osoby, które korzystają ze        
zwolnienia, osiągając jednocześnie w tym czasie dochody,       
są zobowiązane odjąć 515 zł miesięcznie, gdyż muszą        
zapłacić zaliczkę na PIT. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy        
ktoś w ogóle nie osiąga dochodów lub poniesie stratę (w          
związku z koronawirusem). Wówczas nie ma oczywiście       
obowiązku odprowadzania zaliczki, gdyż nie ma jej od        
czego odliczyć. 
  
Stanowisko zaprezentowane przez MF, będzie miało      
istotne znaczenie dopiero w maju, gdyż wtedy nastąpi        
obliczenie zaliczki za kwiecień. Obecnie zaś (na 20        
kwietnia 2020 r.) nic nie ulega zmianie, gdyż, zaliczka jest          
płacona z dochodów za marzec, kiedy składki na ZUS (za          
luty) były opłacone. 
  
Pracownicy i zleceniobiorcy tak jak dotychczas 
  
Jeśli chodzi o pracowników i zleceniobiorców, obliczenie i        
odprowadzenie zaliczek na PIT nie uległo zmianie –        
pracodawca jest zobowiązany potrącić wartość składek      
tak, jak to miało miejsce do tej pory, nawet jeśli sam           
korzysta ze zwolnienia. Nie przekazuje ich jedynie do        
ZUS (gdyż jest od tego zwolniony), a więc składki te          
pozostają w budżecie pracodawcy. Oczywiście dochód      
pracownika nadal ulega pomniejszeniu o kwoty      
pobranych zaliczek i składek, gdyż faktycznie ich on        
nie otrzymuje. 
  
Co więcej, trzeba podkreślić, że niezapłacone składki nie        
stanowią kosztu uzyskania przychodu (zgodnie ze      
stanowiskiem MF). Tyczy się to zarówno części       
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pokrywanej zwykle przez płatnika, jak i części, która jest         
potrącana z wynagrodzenia pracownika. 

Etapy odmrożenia gospodarki 

Od dzisiaj obowiązuje pierwszy etap tzw. “odmrożenia       
gospodarki” który sprawia że: 

● do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m2        
wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba       
wszystkich kas lub punktów płatniczych     
pomnożona przez 4. 

● w sklepach o powierzchni większej niż 100 m2 na         
1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m2        
powierzchni 

Rząd wciąż uzależnia dalsze kroki od wzrostu tempa        
zachorowań. Wczoraj wieczorem, Minister rozwoju     
Jadwiga Emilewicz w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News        
zapowiedziała że do następnego etapu przejdziemy      
prawdopodobnie za tydzień czyli 27 kwietnia. Ostateczną       
decyzję podejmie minister zdrowia w ten piątek.       
Przypominamy że kolejne etapy w życiu gospodarczym       
przewidują m. in.: 

DRUGI ETAP 

● Otwarcie sklepów budowlanych w weekendy 
● Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z       

ograniczeniami 

TRZECI ETAP 

● Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek 
● Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z      

istotnymi ograniczeniami 
● Gastronomia – umożliwienie działalności    

stacjonarnej z ograniczeniami 

CZWARTY ETAP 

● Otwarcie salonów masażu i solariów 
● Umożliwienie działalności siłowni i klubów     

fitness 

Źródła: gov.pl, www.prawo.pl, gazeta.pl, gazetaprawna.pl,     
pfr.pl 
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