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Umorzenie składek ZUS - gdy mamy zatrudnionych
(za marzec, kwiecień, maj)

 
- utworzona działalność przed 01.02.2020

- liczba ubezpieczonych na dzień 29.02.2020 mniej niż
10

 
 
 



Umorzenie składek ZUS - samozatrudnienia
(marzec, kwiecień, maj) (nie dotyczy "Ulgi na start")

 
- utworzona działalność przed 01.02.2020

- limit przychodów: 15 681,00 zł*
 
 

*(w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek tj. 300% prognozowanego przeciętnego

wynagrodzenia brutto.) 



2. Świadczenia postojowe
 

A. Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują
umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o

dzieło)



umowa cywilnoprawna zawarta przed 1 lutego 2020 r.
suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie
postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie

postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku

brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
zamieszkanie na terenie PL

brak możliwości wykonywania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

 2080 zł, chyba, że:

WARUNKI 

 
W jakiej wysokości należy się świadczenie?

suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie
postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe

przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 
 

JEST TO JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE 



Przykład
 

Pan Ignacy jest kucharzem. Pracuje w soboty i niedziele w restauracji na podstawie umowy zlecenia zawartej 31 stycznia 2019 r.
Równocześnie pracuje na podstawie umowy o pracę w szkolnej stołówce, z miesięcznym wynagrodzeniem 3 200 zł. Określone w

umowie zlecenia wynagrodzenie wynosi 1 350 zł. Właściciel restauracji potwierdził, że po 13 marca zamknął lokal w związku
epidemią COVID-19. W marcu 2020 r. przychód pana Ignacego wyniósł 500 zł. Na wniosek Ignacego, właściciel restauracji złożył 2

kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.
 

Pan Ignacy nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r. gdyż podlegał ubezpieczeniom społecznym jako pracownik
stołówki szkolnej.

 
 
 

źródło: zus.pl



2. Świadczenia postojowe
 
B. Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych



(DG rozpoczęta przed 1-02-2020 i niezawieszona) Przychód w miesiącu poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca

poprzedniego, i nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia

(DG rozpoczęta przed 1-02-2020 ale zawieszona po 31-01-2020) Przychód w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych

zamieszkanie w PL
co do zasady wypłata w wysokości 2080 zł 

podatnicy na karcie podatkowej zwolnieni z VAT mogą ubiegać się o świadczenie w
wysokości 1300,00 zł (warunek: brak innego tytułu do ub. społecznych i zamieszkanie w

PL

WARUNKI I MOŻLIWOŚCI:
 



rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,
jej przychód w marcu spadł więcej niż 15% w stosunku do lutego i nie przekroczył 15 595,74 zł (300%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku)

Przykład
 

Pani Krystyna prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski. Zakład prowadzi od listopada 2019 r. W lutym wizyty
odwołało 25% klientek, a w marcu ponad 50%. Złożyła 20 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.

 
W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5 000 zł a w marcu tylko 2000 zł, były więc niższe o 60%.

 
Pani Krystyna otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł.

 
Pani Krystyna spełnia warunki:

 
podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,

 
 

źródło zus.pl



Przykład
 
 

Pan Mateusz prowadzi sklep spożywczy. Zakład prowadzi od sierpnia 2009 r. Ze względu na stan epidemii w
kwietniu jego przychody spadły o 45%. Złożył 18 maja 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe.W marcu

2020 r. jego przychody wyniosły 50 000 zł a w kwietniu 27 500 zł, były więc niższe o 45% w stosunku do lutego.
 
 

Pan Mateusz nie otrzyma świadczenia postojowego gdyż pomimo że jego przychody w kwietniu spadły o 45%
w stosunku do marca, to były wyższe niż 15 595,74 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV

kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS
obowiązującego na dzień złożenia wniosku)



3. Przesunięcie wybranych
terminów 



Art. 15zzj. Złożenie organowi podatkowemu zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej

straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku
dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na

jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31
maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez

podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy

z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.
U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie
wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo

skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza. 
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NIE PRZESUNIĘTE,



Sprawozdania finansowe:
zatwierdzanie i sporządzanie o:

90 dni (gdy rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu odpowiednio do
końca czerwca 2020 i do końca września 2020),

60 dni - w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF  ( rok obrotowy jest
równy rokowi kalendarzowemu odpowiednio do końca maja 2020 i do końca

sierpnia 2020).
 
 

UWAGA: Sprawozdania dotyczące roku obrotowego kończącego się po 29 września
2019, jednak nie później niż 30.04.2020, o ile termin wykonania ww. obowiązków nie

upłynął przed 31.03. 2020 r.



CIT-8 : 31 maj 2020, 31 lipca 2020 (warunek
sprawdź Dziennik ustaw poz. 542)

 
 

Przedłuża się do dnia 31 maja 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, z zastrzeżeniem § 2, termin do:
1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należ-nym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek
za okres od początku roku

– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.3)).
§ 2. 1. Przedłuża się do dnia 31 lipca 2020 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w ust. 2, termin do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.,
2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należ-nym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek

za okres od początku roku
– o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Przepis ust. 1 stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych spełniających co najmniej jeden z następujących warunków:
1) podatnik w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na pod-stawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku

dochodowym od osób prawnych;
2) uzyskane przez podatnika w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolon-tariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przy-chodów uzyskanych w tym roku
przez tego podatnika.



WIS
JPK_VAT

Nowa matryca stawek VAT
 
 

od 01 lipca 2020
 
 



Centralny Rejestr Beneficjentów
Rzeczywistych - lipiec 2020



4. Uproszczone zaliczki
Mali podatnicy - tacy u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku

podatkowym równowartości 2 mln euro (brutto) - mogą zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres
marzec –grudzień 2020 r.

Warunkiem jest, aby taki podatnik ponosił negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID- 19 
 

Podatnicy ci obliczą zaliczki miesięczne od bieżących dochodów. 
 

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy poinformować w zeznaniu składanym za
2020 r.



5. Rozliczenie straty z 2020 roku od dochodu z
2019 roku

 
 
 Podatnicy, którzy z powodu COVID-19
1) ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
2) uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od
łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności
– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub
przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r..
 
Strata nieodliczona podlega odliczeniu na dotychczasowych zasadach, tj. w latach przyszłych.
 
 
Przez łączne przychody rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i
art. 30c oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 



6. Biała lista
Termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek

niewidniejący na białej liście został wydłużony do 14 dni. Złożenie
odpowiedniego zawiadomienia warunkuje brak konsekwencji
podatkowych, w przypadku wpłaty poza rachunek z białej listy.

 
 Zmiana dotuczy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z powodu COVID-
19.



PLATFORMA TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Umorzenia składek ZUS
Postój
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia DG
Dofinansowanie ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy
Dofinansowanie starosty części kosztów wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców
Rozliczenie straty 
Zwolnienia z PIT (omówienie świadczeń)
Zaliczki uproszczone
Biała lista - zmiany 
Zmiany w czasie pracy w związku ze skutkami koronawirusa 
Zapłata PIT od wynagrodzeń do 01-06-2020 - omówienie zasad
Badania wstępne/okresowe/kontrolne
Darowizny 
Wszystkie zmiany w terminach 
Zmiany w płatnościach/zwolnieniach podatku od nieruchomości 
Dokumentowanie sprzedaży elektronicznymi paragonami 
Innovation Box
Bezzwrotna pożyczka dla firm 
  Ulga na złe długi
 Jednorazowa amortyzacja

Moduły:
 
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



Dziękuję za
uwagę

Ewelina Dulęba 


