
TARCZA 1.1
Jakie zmiany wprowadza?

Zwolnienie ze składek z ZUS również dla płatników
składek, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych

Szanowni Państwo,

Sejm RP uchwalił dzisiaj  ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV,
wprowadzającą rozwiązania dla przedsiębiorców w celu utrzymania i kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożonej na
skutek ekonomicznych następstw, wynikających z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym
wirusem (COVID-19).  Mając to na uwadze, przygotowaliśmy dla Państwa alert omawiający najważniejsze formy pomocy dla
przedsiębiorców wynikające z uchwalonych przepisów. Ustawa została już podpisana przez Prezydenta. 

1.  Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub Fundusz Emerytur
Pomostowych należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. w wysokości 50% łącznej kwoty
należności z tytułu składek wskazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek i:

przed dniem 1 lutego i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, 
w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych,
w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych. 
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2. Wskazane powyżej okresy bierze się pod uwagę również przy zwolnieniu z obowiązku opłacania składek płatników
składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. 

17.04.2020 r.



3. Liczbę ubezpieczonych oblicza się bez uwzględniania młodocianych pracowników.

4. Zmiana w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania składek wyłącznie na
własne ubezpieczenia (np. samozatrudniony) polega na tym, że aby skorzystać ze zwolnienia, działalność gospodarcza
musiała być prowadzona przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas to zwolnienie przysługiwało tym, którzy rozpoczęli
prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r.) W przypadku samozatrudnionych kryterium
przychodu pozostaje bez zmian.

5. Istotne jest to, że zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji
rozliczeniowej za marzec 2020 r., także w przypadku gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności
podlegają zwrotowi. 

6. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ZUS nie będą stanowić
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.  

7. W przypadku skorzystania ze zwolnienia z opłacenia nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
składki, które podlegają umorzeniu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Nie można więc zmniejszyć
przychodu o składki na ubezpieczenia społeczne, ani zmniejszyć podatku dochodowego składką zdrowotną. 

I. Dofinansowanie do pensji pracowników objętych przestojem
ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy z
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1. Poszerzono krąg odbiorców dofinansowania do wynagrodzeń pracowników m.in. o organizacje pozarządowe oraz
państwowe osoby prawne.

2. W obecnym brzmieniu ustawy obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika może być maksymalnie o 20% , nie więcej
niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę
ustalane z uwzględnieniem czasu pracy (we wcześniejszym brzmieniu ustawy była mowa o obniżeniu wymiaru czasu
pracy „o 20%”, co powodowało rozbieżności w interpretacji).

3.  W obecnym brzmieniu ustawy wskazano, że dofinansowanie do pensji pracowników objętych przestojem
ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy przysługuje przez okres łączny 3 miesięcy przypadających od
miesiąca złożenia wniosku (we wcześniejszym brzmieniu okres liczył się daty złożenia wniosku, co także powodowało
rozbieżności w interpretacji).

4.  W obecnym brzmieniu ustawy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących
pracownika objętego dofinansowaniem tylko w okresie pobierania tego dofinansowania (we wcześniejszym brzmieniu
zakaz wypowiadania umów dotyczył również okresu kolejnych miesięcy odpowiadających długością liczbie miesięcy
pobierania dofinansowania), 
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II. Świadczenie postojowe

1.  Przy możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność
zrezygnowano z konieczności spełnienia kryterium dotyczącego wysokości przychodu z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku, który nie mógł być wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Aktualnie
osoby prowadzące pozarolniczą działalność będą mogły złożyć wniosek o świadczenie postojowe bez względu na
to czy ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia był wyższy niż ok. 15,6 tys. zł. Niezmienine zostało
kryterium przychodu niższego o 15% względem przychodu z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

2. Świadczenie postojowe będzie również przysługiwało osobom wykonującym umowę cywilnoprawną, którzy zawarli
tę umowę przed 1 kwietnia 2020 r. (we wcześniejszym brzmieniu ustawy przysługiwało osobom, które podpisały
umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r.).

3. W aktualnym brzmieniu ustawy świadczenie postojowe będzie przysługiwało maksymalnie trzykrotnie (wcześniej
było jednorazowe). Jednak wypłata kolejnego postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu wypłaty wcześniejszego. Warunkiem przyznania postojowego będzie wykazanie w
oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. 
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III. Dofinansowanie ze
starostwa do wynagrodzeń
pracowników dla mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstw

1. Będzie udzielane przez łączny okres 3 miesięcy od
miesiąca złożenia wniosku (wcześniej -  od dnia
złożenia wniosku).

2. Zrezygnowano również z konieczności
utrzymywania stanu zatrudnienia po okresie
dofinansowania. Wystarczające jest utrzymywanie
stanu zatrudnienia w okresie dofinansowania. 

IV. Dofinansowanie ze
starostwa do kosztów
prowadzenia działalności
gospodarczej dla
samozatrudnionych

1. Będzie udzielane przez łączny okres 3 miesięcy od
miesiąca złożenia wniosku (wcześnie -  od dnia
złożenia wniosku).

2.  Wystarczające jest prowadzenie działalności w
okresie dofinansowania. Wcześniej wymagane było
prowadzenie działalności również po okresie
dofinansowania w okresie odpowiadającemu
okresowi dofinansowania. 

V. Zmiana warunków pożyczki w kwocie 5 000 zł dla
mikroprzedsiębiorców

Przy składaniu wniosku o pożyczkę zrezygnowano z konieczności składania oświadczenia o stanie zatrudnienia, a po
jej przyznaniu - z obowiązku utrzymywania stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Z
nowelizacji wynika, że warunkiem umorzenia pożyczki jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia jej
udzielenia.

Oznacza to, że szansę na uzyskanie pożyczki powinni mieć również samozatrudnieni.



I. Przesunięcie terminu na złożenie
lokalnej i grupowej dokumentacji
cen transferowych

Do 30 września 2020 r. został przesunięty  termin na złożenie
oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych, a do 31 grudnia 2020 r. termin na dołączenie do
tej dokumentacji grupowej dokumentacji cen transferowych. 
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II. Dłuższy termin na przekazanie
1% PIT na organizację pożytku
publicznego

Jeśli podatnik złoży roczne zeznanie podatkowe po 30 kwietnia
2020 r., to nie traci uprawnienia do przekazania 1% jego podatku
PIT na organizację pożytku publicznego, pod warunkiem, że
zawnioskuje o to w: 

1.  zeznaniu podatkowym, złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r.
lub w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.,
lub

2. odrębnym oświadczeniu (PIT-OP) złożonym do dnia 1 czerwca
2020 r. 

III. Uprawnienie dla rady gminy do
zwolnienia z podatku od
nieruchomości organizacji pożytku
publicznego

Rada gminy może (uchwałą) zwolnić od podatku od nieruchomości
(lub przedłużyć termin płatności tego podatku) nie tylko
przedsiębiorców, ale również organizacje pożytku publicznego, jeśli
ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. 

IV. Zwolnienie od PCC w
odniesieniu do walut wirtualnych

Wprowadzono zwolnienie z podatku od czynności
cywilnoprawnych sprzedaży i zamiany walut wirtualnych.



VI. Brak przychodu z tytułu umorzenia pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy

Informujemy,  ze nasi  prawnicy służą  pomocą  we wszystkich obszarach działalności ,  na które może mieć
wpływ epidemia koronawirusa.  Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji ,  gotowi na udzielanie odpowiedzi  na
pytania,  rozwiązywanie problemów i  wsparcie w każdej  sprawie prawnej   i  podatkowej.   

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy sp. k. 
ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa

 tel. +22 212 00 00  warszawa@gww.pl, www.gww.pl

Umorzenie pożyczki (do 5 000  złotych) dla mikroprzedsiębiorcy nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu
PIT/CIT.
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Osoby do kontaktu

Małgorzata Militz

doradca podatkowy, wspólnik
malgorzata.militz@gww.pl

t: 602 321 637

Piotr Świstak

adwokat
piotr.swistak@gww.pl

t: 508 424 471

Angelika Dahms

prawnik
angelika.dahms@gww.pl

t. 504 086 664

V. Status Podatkowej Grupy Kapitałowej

Podatkowa Grupa Kapitałowa, która poniosła w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
i z tego powodu nie   pełni warunku braku zaległości podatkowych lub warunku minimalnego udziału dochodów z
zysków kapitałowych w przychodach, w dalszym ciągu zachowa status Podatkowej Grupy Kapitałowej.


