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Tarcza	antykryzysowa	

-	wstępne	zarysy	rozwiązań	dotyczących	składek	ZUS,		

podatków	PIT,	CIT	i	VAT	



	

Dzień	dobry,	

z	 uwagi	 na	 wielość	 Państwa	 zapytań	 dotyczących	 tzw.	 tarczy	 antykryzysowej	 –	 nowego	 projektu	

rządowego	 Ministerstwa	 Rozwoju	 przygotowanego	 w	 celu	 pomocy	 przedsiębiorcom	 w	 czasie	

epidemii	 koronawirusa,	 Zespół	 Kancelarii	 wychodząc	 naprzeciw	 Państwa	 oczekiwaniom,	

przygotował	 poniższą	 prezentację	 by	 w	 przejrzysty	 sposób	 przybliżyć	 Państwu	 podstawowe	

informacje	dot.	tego	pakietu.	

Propozycje	zawarte	w	prezentacji	są	opracowane	w	oparciu	o	dostępne	informacje	medialne,	w	tym	

opublikowane	na	stronach	rządowych,	czy	też	innych	organów	państwowych.	W	przypadku	bardziej	

szczegółowych	pytań	 lub	woli	 uzyskania	 szerszych	 informacji	 na	 temat	poszczególnych	 elementów	

tzw.	tarczy	zapraszamy	do	kontaktu	z	Kancelarią	na	dane	podane	w	nagłówku	prezentacji.	Bacząc	na	

obecną	 sytuację	 uruchomiliśmy	 również	 możliwość	 udzielania	 porad	 prawnych	 drogą	

videokonferencji	za	pomocą	powszechnych	komunikatorów	np.	Skype,	Wereby,	WhatsApp.	

Zapraszamy	do	kontaktu,	

Zespól	Kancelarii	



  Składki	ZUS.	

Ministerstwo	 Rozwoju	 w	 tzw.	 tarczy	 antykryzysowej	 proponuje	 odroczenie	 terminu	 spłaty	 składek	 ZUS,	 jak	 i	 następnie	

(ewentualnie)	rozłożenie	spłaty	tychże	należności	na	raty.	Internetowa	strona	resortu	informuje,	iż	odroczenie	to	ma	być	zwolnione	od	

jakichkolwiek	opłat	i	odsetek,	w	pozostałym	zakresie	milczy	na	temat	szczegółów	i	odsyła	na	stronę	ZUSu.	

Warto	mieć	na	uwadze	to,	iż	propozycja	ta	nie	daje	możliwości	umorzenia	składek	ZUS,	ale	odsuwa	jedynie	w	czasie	moment	ich	

zapłaty.	

Z	dostępnych	na	stronie	ZUSu	informacji	wynika,	 iż	odroczenie	płatności	składek	ZUS	dotyczy	miesięcy	od	lutego	do	kwietnia	

2020r.	(a	zatem	dla	osób,	które	systematycznie	płacą	składki	ZUS	skorzystają	one	tylko	z	odroczenia	dotyczącego	miesiąca	kwietnia),	

na	okres	kolejnych	3	miesięcy.	W	przypadku	osób,	które	obecnie	mają	z	ZUSem	zawarte	umowy,	w	której	 termin	płatności	 rat	bądź	

składek	wyznaczono	w	okresie	od	marca	do	maja	2020r.,	możliwe	jest	zawieszenie	na	3	miesiące	realizacji	tej	umowy,	a	tym	samym	

wydłużenie	o	3	miesiące	terminu	realizacji	zawartej	umowy.	ZUS	 informuje	również,	 iż	 jeżeli	w	ciągu	3	miesięcy	sytuacja	 einansowa	

eirmy	 nie	 ulegnie	 poprawie	 (klauzula	 generalna	 –	 mocno	 niedookreślona)	 możliwe	 będzie	 ponowne	 wystąpienie	 z	 wnioskiem	 o	

renegocjację	zawartej	umowy.	

Rozwiązanie	to	nie	stanowi	żadnego	nowego	instrumentu.	Do	tej	pory	możliwe	było	odroczenie	terminu	zapłaty	poszczególnych	

składek.	Zdaje	się	zatem,	iż	funkcją	tego	rozwiązanie	będzie	większa	pewność	uwzględnienia	wniosku	przedsiębiorcy,	jeżeli	zaległość	

dotyczy	okresu	luty	–	kwiecień	2020r.		

ZUS	podkreśla	 jednak,	 iż	 z	 instrumentu	 tego	nie	będą	mogły	 skorzystać	podmioty,	 które	obecnie	mają	 zaległości	w	płatności	

składek	(nie	objęte	umową	dot.	spłaty	składek).		



	

Szczególną	 uwagę	 zwrócić	 jednak	 należy	 na	 wymogi	 jakim	 sprostać	 musi	 przedsiębiorca	 ubiegający	 się	 o	 tego	 rodzaju	

odroczenie.	 Jak	 bowiem	 wynika	 z	 komunikatu	 ZUSu,	 to	 na	 przedsiębiorcy	 ciąży	 obowiązek	 wykazania	 „w	 jaki	 sposób	 epidemia	

koronawirusa	wpłynęła	na	sytuację	einansową	eirmy	i	brak	możliwości	opłacenia	składek	w	terminie”.	Klauzula	ta	jest	na	tyle	ogólna,	

jak	i	sposób	jej	wykazania	niedoprecyzowany,	że	w	chwili	obecnej	(co	najmniej)	powinna	budzić	zwiększoną	czujność.	Nie	jest	bowiem	

wiadomym	 czy	wystarczającym	 będzie	 np.	 przedstawienie	 księgi	 przychodów	 i	 rozchodów	 za	 I	 kwartałem	 2020r.	 czy	może	 jednak	

przyrównanie	go	z	I	kwartałem	2019r.		

Jednocześnie	ZUS	wskazuje	 (i	 oznacza	 to	 jako	 „ważne”),	 że	 „jeżeli	 z	 analizy	dokumentów	będzie	wynikało,	 że	w	okresie	3	 lat	

wielkość	otrzymanej	przez	przedsiębiorcę	pomocy	publicznej	de	minimis	przekroczyła	200	tys.	euro,	nie	będzie	możliwe	uzyskanie	

ulgi”.	Wynika	z	tego	jednoznacznie,	 iż	 jednak	sposób	uzyskania	zwolnienia	nie	będzie	prosty	i	ograniczony	do	prostego	wniosku,	ale	

prawdopodobnie	koniecznym	będzie	przedstawienie	pełnej	dokumentacji	formowej	eirmy,	za	okres	co	najmniej	lat	trzech.	Dokumenty	

dot.	ewentualnej	pomocy	de	minimis	często	nie	są	również	w	dyspozycji	naszych	księgowych,	ale	podmiotów	które	 tej	pomocy	nam	

udzieliły.	 Tym	 samym	 może	 okazać	 się	 koniecznym	 uzyskanie	 tych	 dokumentów	 i	 wykazanie	 szczegółowego	 wyliczenia	 co	 do	

wysokości	udzielonej	pomocy.		

Firmom	w	postoju	Państwo	ma	pokryć	prawie	połowę	składek	ZUS.		



	
Podatek	PIT,	CIT,	VAT.	

	 Według	 ogólnego	 komunikatu	Ministerstwa	 Rozwoju	mają	 być	 stworzone	możliwości	 odroczenia	 terminu	 płatności	 podatku	

dochodowego,	 CIT	 i	 VAT.	Przewidujemy,	 iż	 z	możliwości	 tej	 będą	mogli	 skorzystać	przedsiębiorcy,	 którzy	 (jak	w	przypadku	 składek	

ZUS)	 nie	 będą	 zalegali	 z	 bieżącymi	 należnościami	 na	 rzecz	 Skarbu	 Państwa.	 Odroczenie	 terminu	 zapłaty	w/w	danin	 nie	 będzie	 się	

łączyło	 z	 żadnymi	 opłatami.	 Ministerstwo	 przewiduje	 również	 prolongatę	 terminu	 przekazania	 zaliczek	 na	 podatek	 PIT	 od	

przychodów	z	szeroko	rozumianej	pracy	pobranych	w	marcu	i	kwietniu	do	końca	maja.	Na	chwilę	obecną	nie	są	znane	bliższe	warunki	

uzyskania	 tego	 rodzaju	 odroczenia,	 a	 w	 szczególności	 rodzaj	 wymaganych	 dokumentów	 do	 przedłożenia,	 w	 celu	 uzyskania	 tego	

rodzaju	 odroczenia.	 Zdaje	 się,	 iż	 przy	 uproszczeniu	 procedury	 uzyskania	 odroczenia,	 rozwiązanie	 to	 da	 chociaż	 chwilowy	 oddech	

przedsiębiorcy	na	zakumulowanie	środków	do	spłaty	tych	należności	w	późniejszym	terminie.	

	 	

Zgodnie	 z	medialnymi	 komunikatami	 urzędy	 skarbowe	mają	 obecnie	 szybciej	 dokonywać	 zwrotu	 podatku	 VAT.	 Jednocześnie	

planowane	jest	przesunięcie	terminu	wdrożenia	obowiązku	prowadzenia	jpk.VAT	z	1	kwietnia	2020r.	na	1	lipca	2020r.	

Ministerstwo	wskazuje	również,	iż	możliwe	będzie	odliczenie	całej	tegorocznej	straty	w	przyszłym	roku.			

Pozdrawiamy	i	zapraszamy	do	kontaktu,	

Zespół	Kancelarii	


