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1 Pomoc dla przedsiębiorców

 1.1 Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W skrócie: 
O dodatkowy zasiłek może ubiegać się osoba pracująca objęta ubezpieczeniem chorobowym opiekująca się dzieckiem 
poniżej 8. roku życia. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, 
które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.  

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Zasiłek opiekuńczy jest 
wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek 
opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

WAŻNE: O taki zasiłek można ubiegać się jeśli nie ma drugiego rodzica/opiekuna, który w tym czasie mógłby sprawować 
opiekę. 

Oświadczenie PDF 
https://help.cashdirector.com/hubfs/Oswiadczenie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy.pdf 

Oświadczenie  docx
https://help.cashdirector.com/hubfs/Oswiadczenie-dodatkowy-zasilek-opiekunczy.docx 

Więcej informacji na stronach ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/
komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-
powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przed

 1.2 Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca, opłacający ubezpieczenie chorobowe, który nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS 
zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora 
sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.

 1.3 ZUS – obecnie dostępne ulgi w spłacie lub umorzenia należności

Przepisy prawa oraz działania ZUS wspierają przedsiębiorców w obliczu ewentualnych trudności w prowadzeniu działalności 
gospodarczej na kilka sposobów.
Przedsiębiorcy, których dotykają opóźnienia lub brak realizacji dostaw, zatory płatnicze, absencja pracowników związane 
ze wzrostem zachorowalności lub czynnościami mającymi na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli, mogą 
liczyć na pomoc ZUS: odroczenie terminu płatności składek, układ ratalny, umorzenie należności!

•  Odroczenie terminu płatności składek – jeśli przedsiębiorca ma problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek 
bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, 
a jedynie opłatę prolongacyjną.

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RSO_edyt/498a4a26-8ab8-443e-b67c-8a3c4a36c8ca

•  Układ ratalny – jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo, może złożyć 
wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Przedsiębiorca nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę 
prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone.

https://www.zus.pl/documents/10182/0/RSR_edytowalny/e902861b-b031-4259-960a-1de44ba56b06  
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•  Umorzenie należności – jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które 
powoduje, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. 
Umorzeniu podlegają wyłącznie należności z tytułu składek za siebie. Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy 
ustalaniu prawa do świadczeń.

https://www.zus.pl/documents/10182/788036/RSU_edyt/af3c1d05-7a6a-4890-9936-c271bc96da6a *

W placówkach ZUS działają doradcy ds. ulg i umorzeń. Udzielają oni informacji oraz pomagają skompletować i wypełnić 
dokumenty. Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. 

Infolinia telefoniczna ZUS: 22 560 16 00.

 1.4 Uproszczony wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy  
  o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu   
  płatnościskładek na 3 miesiące 

Uproszczony wniosek  jest przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców – niezależnie od sposobu prowadzenia przez nich 
księgowości.

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które 
wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z 
uproszczonych form pomocy:

• odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
• zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono  
 w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć  Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o 
rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Oświadczenie  docx
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/Wniosek+odroczenie_uproszczony/645ff079-375a-31e1-e39a-
73e6199690f5

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Można go złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZUS-EOP Wniosek o odroczenie płatności składek. Do wniosku należy 
dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego Wniosku o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o 
rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące.

Instrukcja jak złożyć Wniosek przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZUS-EOP
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/
Jak+elektronicznie+wys%C5%82a%C4%87+wniosek+o+odroczenie+terminu+p%C5%82atno%C5%9Bci+sk%C5%82adek....
doc/1f5d1366-0c1f-b74f-1b47-a9b0dd9c80a0 (plik doc 1,1mb)

Wypełniony i podpisany Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie 
zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące można też złożyć w 
skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub można wysłać pocztą.

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości 
opłacenia w terminie należności.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą 
(jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres
e-mail oddziału ZUS (plik xls 66kb) i na tej podstawie ZUS udzieli ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce 
dostępnej w placówce ZUS lub można przesłać pocztą.
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Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
zakończenia stanu  epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie 
papierowej do ZUS, umowa zostanie uznana za niezawartą. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych 
umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o 
renegocjację zawartej umowy.

Źródło ZUS.pl 

 1.5 Zawieszenie działalności gospodarczej 

Przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników może zawiesić działalność na okres od 30 dni. Podczas zawieszenia 
działalności nie opłaca składek zus za ten okres (wyjątek składka zdrowotna, jeżeli działalność była aktywna chociażby 
1 dzień miesiąca). 

 1.6 Odroczenie terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowych 

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami 
za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek. Jest to ulga uznaniowa i urząd może nie 
wyrazić zgody pomimo spełnienia wszystkich warunków.
Z powyższego może skorzystać: podatnik, płatnik (np. pracodawca), inkasent, spadkobierca podatnika lub płatnika, 
osoba trzecia.
Jest to tzw. pomoc de minimis (wsparcie przyznane jednemu przedsiębiorstwu w kwocie nie większej niż 200 000 euro 
w ciągu trzech lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu 
towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych).
Jeśli przedsiębiorca stara się o odroczenie terminu zapłaty podatku, to należy złożyć wniosek przed jego upływem. 
Jeśli przedsiębiorca nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W tym przypadku – 
oprócz zaległości – wystąpią także odsetki za zwłokę. Jednak w tym przypadku można złożyć wniosek o odroczenie zapłaty 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Wniosek należy złożyć w urzędzie skarbowym. 

Więcej informacji: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/proc_293-odroczenie-terminu-platnosci-
podatku-zaleglosci-podatkowych-lub-odsetek *

 1.7 Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się 
  kwarantannie lub izolacji

Jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o 
konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu 
choroby własnej lub opieki nad chorym dzieckiem.

Aby w takiej sytuacji uzyskać świadczenie z tytułu choroby, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego do 
wypłacającego świadczenie (np. do pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS).

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić 
za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji 
inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące przekazują decyzję do ZUS. Decyzja może być 
przekazana elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można ją złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-53 
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Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie decyzji.
Instrukcja jak przekazać decyzję inspektora przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik doc 0,99mb)
Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, jednemu z 
rodziców dziecka, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Źródło ZUS.pl 

 1.8 Zasiłek chorobowy dla osób odbywających obowiązkową kwarantannę po powrocie 
  z zagranicy

Osoba, która przekracza granicę państwa ma obowiązek  odbycia obowiązkowej czternastodniowej kwarantanny. 
W takiej sytuacji osobie, która jest objęta  ubezpieczeniem chorobowym, np.:

• pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe),
• zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne),
• osobie prowadzącej działalność pozarolniczą (ubezpieczenie dobrowolne),

przysługują świadczenia z tytułu choroby – wynagrodzenie za czas choroby  wypłacane przez pracodawcę na podstawie art. 
92 kodeksu pracy lub zasiłek chorobowy.

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, osoba objęta kwarantanną składa Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej 
kwarantanny po przekroczeniu granicy. Dotyczy to osób, które odbywają obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu 
granicy państwowej, która rozpoczęła się po 15 marca 2020 r. Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od 
dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny [1]. 

Wzór “Oświadczenia o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy” (plik doc 58kb)

Takie oświadczenie pracownik lub zleceniobiorca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej  (nie później niż w terminie 7 dni) przekazuje 
oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych 
(PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do 
zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Oświadczenie 
może być przekazane elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS. Można je złożyć przy wykorzystaniu wniosku 
ZAS-53 Wniosek o zasiłek chorobowy. Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Instrukcja jak złożyć oświadczenie przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZAS-53 (plik doc o,99mb)

Jeśli państwowy inspektor sanitarny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu osoby, która odbywa kwarantannę z 
obowiązku jej odbywania, osoba ta powinna o tym poinformować wypłacającego świadczenie chorobowe (np. pracodawcę, 
zleceniodawcę albo ZUS).

Płatnik składek, który wypłaca zasiłki lub ZUS może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 
celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu.

Inne przypadki objęcia kwarantanną lub izolacją z powodu podejrzenia COVID-19

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz.U. poz. 491).

Źródło ZUS.pl 
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 1.9 Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. 
Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.

2 Rozwiązania dla przedsiębiorców wspierające prowadzenie działalności

 2.1 Komunikacja na odległość

Ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia wirusem COV-19 zalecane jest unikanie kontaktów bezpośrednich 
i zastąpienie ich komunikacją zdalną.

Zamiast bezpośrednich spotkań można zastosować bezpłatne w dużej części systemu do video-konferencji, 
tele-konferencji czy czatów.

  

  Video-konferencje i tele-konferencje:

  Zoom   System do video-konferencji 
    bezpłatne video-konferencje do 45 min
    https://zoom.us/
    https://zoom-video.pl/

  Hangout  darmowy system do video-konferencji firmy Google
    https://hangouts.google.com/?hl=pl

  WhatsApp  darmowy system do rozmów głosowych i tekstowych
    https://www.whatsapp.com/?lang=pl
  Uberconference darmowy system do konferencji głosowych
    https://www.uberconference.com/

  Czaty grupowe: 

  Facebook  bezpłatna system do grupowych czatów / wymiany plików
  
  Workplace https://work.workplace.com/

  Slack  bezpłatna platforma do grupowych czatów / rozmów / wymiany plików
    https://slack.com/intl/en-pl

  Signal   bezpłatna platforma do bezpiecznych rozmów i czatów
    https://signal.org/

  WhatsApp  darmowy system do rozmów głosowych i tekstowych
    https://www.whatsapp.com/?lang=pl
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 2.2 Elektroniczne przekazywanie dokumentów

Aby uniknąć wychodzenia na pocztę lub wzywania kuriera, zalecane jest elektroniczne przekazywanie dokumentów do 
księgowej lub biura rachunkowego.
Można przekazywać faktury kosztowe w formie elektronicznej, np.

• Korzystając z aplikacji mobilnej służącej do wgrywania faktur kosztowych
• Poprzez wysyłanie ich na zdefiniowany uprzednio adres e-mail
• Wgrywając ręcznie skany do systemu bankowości internetowej.

 2.3 Elektroniczne przekazywanie dokumentów do ZUS

Aplikacja ePłatnik

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia do 100 osób, może skorzystać z aplikacji ePłatnik – internetowego odpowiednika programu 
Płatnik. Jest ona powiązana z profilem płatnika na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE).
Dzięki ePłatnikowi przez portal PUE można m.in.:

• zgłosić osoby do ubezpieczeń,
• rozliczyć składki,
• wypełnić i przekazać dokumenty ubezpieczeniowe.

Dokumenty mogą być podpisywane podpisem kwalifikowanym lub za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego e-PUAP.

Program Płatnik

Płatnik składek może skorzystać z bezpłatnego programu Płatnik - do sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych
i wymiany informacji z ZUS. Można z niego skorzystać bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.
W celu rozpoczęcia korzystania z platformy należy się zarejestrować - informacje krok po kroku znajdują się pod linkiem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/
jak-zarejestrowac-konto-na-pue *

Za pomocą programu Płatnik można:

• utworzyć dokumenty ubezpieczeniowe,
• zaimportować dane z systemu kadrowo-płacowego,
• zweryfikować zestaw dokumentów przed ich wysłaniem,
• mieć dostęp online do danych zgromadzonych na koncie płatnika i do danych zatrudnionych osób,
• przesłać dokumenty ubezpieczeniowe,
• automatycznie utworzyć informacje miesięczne i roczne dla ubezpieczonych,
• zweryfikować i uspójnić swoje dane z bazą ZUS.

WAŻNE: Za pomocą programu Płatnik można przekazać dokumenty, do czego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany
Więcej informacji o programie Płatnik na stronie:

https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/o-programie-platnik

gdzie znajdują się:

• podręcznik administratora,
• podręcznik użytkownika,
• baza wiedzy, czyli najczęściej zgłaszane problemy i zadawane pytania wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami.
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 2.4 Rejestracja VAT

Jeżeli przedsiębiorca przekroczy 200 tysięcy przychodu w ciągu roku powinien zgłosić się do VAT. Wyjątkiem w tym 
przypadku są usługi zwolnione z vat np. pośrednictwo finansowe czy większość usług medycznych. 

Limit 200 tysięcy jest liczony proporcjonalnie – oznacza to, że jeżeli działalność została założona w ciągu roku limit ten 
dzielimy na ilość dni prowadzenia działalności. 

W przypadku świadczenia pewnych usług tj. usługi doradcze, prawnicze powinniśmy zgłosić się do vat przed pierwszą 
sprzedażą. 

Zgłoszenia do VAT należy dokonać na druku VAT-R.  Aktualny wzór formularza VAT-
R znajdziemy na stronie Ministerstwa Finansów https://www.podatki.gov.pl/vat/e-deklaracje-vat/formularze-vat/#VAT-R 
VAT-R możemy wysłać pocztą lub złożyć online (poprzez Portal Podatkowy lub dołączyć VAT-R jako załącznik wniosku 
CEIDG).
Jeśli chcemy złożyć VAT-R poprzez portal podatkowy musimy posiadać podpis kwalifikowany.
Natomiast do złożenia VAT-R poprzez CEIDG wystarczy profil zaufany. 
Żeby złożyć VAT-R wraz z wnioskiem CEIDG należy po pierwsze założyć konto na stronie CEIDG https://wws.ceidg.gov.pl/
ceidg.cms.engine/ a  następnie trzeba się zalogować.

Jeżeli przedsiębiorca posiada numer NIP może złożyć wniosek VAT-R już podczas rejestracji działalności.

Jeżeli przedsiębiorca nie posiada numeru NIP musi najpierw założyć działalność, a następnie będzie mógł dołączyć 
wniosek VAT-R poprzez aktualizację wpisu. 

 
 2.5 Zdalne podpisywanie dokumentów

Ze względu na zwiększone ryzyko zarażenia wirusem COV-19 zalecane jest unikanie kontaktów bezpośrednich.

Jeśli musimy podpisać dokumenty możemy skorzystać z elektronicznego procesu podpisywania:

  ePUAP   załatwiaj sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu
    https://pz.gov.pl/pz/index

  DocuSign podpisuj umowy / zamówienia / protokołu zdalnie
    https://www.docusign.com/how-it-works/legality/global/poland

  Autenti  podpisuj umowy / zamówienia / protokołu zdalnie
    https://autenti.com/

 
 2.6 Jak zorganizować pracę zdalną pracownikom

Zadbaj, aby pracownicy pracujący z domu mieli dostęp lokalny do niezbędnych dokumentów i narzędzi, bo jeśli biuro 
zostanie objęte dezynsekcją lub kwarantanną, to dostęp może być wstrzymany nawet na kilkanaście dni.

Jeśli pracownicy mają w biurze komputery stacjonarne z rozbudowanym oprogramowaniem, mogą zdalnie na nich 
pracować za pomocą narzędzi typu Zdalny Pulpit, przykładowo używając:

  Anydesk  praca zdalna na swoim komputerze
    https://anydesk.com/pl/downloads/windows

  Teamviewer praca zdalna na swoim komputerze
    https://www.teamviewer.com/pl/

Jeśli pracownicy pracują z prywatnych komputerach, zadbaj aby były objęte ochroną obejmującą aktualny system 
antywirusowy, zasady dostępu osób trzecich, zakaz lokalnego zapisywania plików objętych tajemnica przedsiębiorstwa.
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3 PLANOWANA POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 3.1 Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej 

• 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 
 5 tys. zł.
• Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub 
 finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.
• Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla 
 sektora przedsiębiorstw .
• Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
• Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko 
 połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
• Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
• Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego 
 w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
• Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników - państwo sfinansuje 40% ich płacy.
• Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego 
 związanych z epidemią.
• 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
• Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub 
 finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
• Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
• Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
• Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
• Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
• Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
• Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
• Przesunięcie płatności za media.
• Ochrona konsumentów.
• Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
• Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Dodatkowe propozycje z Ministerstwa Finansów

• Możliwość zawieszenia kontroli podatkowych, postępowań podatkowych, kontroli celno- skarbowych
• Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej
• Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem
• Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych
• Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT
• Przesunięcie terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków
• Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych długów
• Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących 
 dochodów
• Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych
• Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych
 za marzec i kwiecień
• Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
• Informacja o cenach transferowych (TP-R) w zależności od przyjętego wariantu
• Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego (CRBR)
• Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości
• Możliwość wprowadzenia przez gminy przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
• Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej
• Uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek   
 samorządu terytorialnego, funduszy celowych, agencji wykonawczych i budżetu państwa w celu 
 zapewnienia możliwie najszybszego i sprawnego dysponowania środkami publicznymi na cele 
 związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/rozwiazania-mf-w-pakiecie-dzialan-tarczy-antykryzysowej
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3.2 Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy? 

Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:
 
• Wypłata świadczenia gwarantowanego
• Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
• Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
• Wakacje kredytowe
• Opieka żłobkowa
• Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
• Przesunięcie płatności za media
• Jeśli jest twórcą - Wsparcie finansowe twórców i artystów
• Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Mała firma, np. restauracja:

• 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, np. palarnia kawy:

• 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
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• 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, np. producent mebli:

• Większa dostępność kredytów - szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić 
 będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe: 
 o Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych 
  przez system bankowy
 o 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
 o 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.

Żródło - https://www.gov.pl/web/rozwoj/tarcza-antykryzysowa-ma-ochronic-firmy-i-pracownikow-przed-skutka-
mi-epidemii-koronawirusa

O ZMIANACH BĘDZIEMY PAŃSTWA INFORMOWAĆ

ZASTRZEŻENIE:
Niniejsze materiały mają charakter informacyjny. CashDirector SA dokłada szczególnej staranności w ich przygotowaniu 
bazując głównie na źródłach organów administracji państwowej. Korzystanie z materiałów informacyjnych wymaga 
zachowania staranności po stronie otrzymujących. CashDirector SA nie ponosi również odpowiedzialności za zastosowanie 
ww informacji przez przedsiębiorców.

------

* jeśli po kliknięciu w link strona docelowa nie wyświetla się poprawnie, należy skopiować cały adres url linku 
i wkleić go w pasku adresu przeglądarki internetowej


