
Jakie możliwości daje przedsiębiorcom 
rządowy pakiet anykryzysowy?

Wprowadzony przez rząd pakiet antykryzysowy zawiera m.in.:

• Zwolnienie ze składek ZUS,

• Różnego rodzaju wsparcie fi nansowe dla przedsiębiorców
(Tarcza Finansowa, Dofi nansowania z FGŚP, Postojowe itd.),

• Szereg rozwiązań poprawiających płynność fi nansową fi rm
(modyfi kacja ulgi na złe długi, odliczenie straty z 2020 r. w
rozliczeniu CIT za 2019 r., odroczenie płatności podatków itp.)
oraz

• innych instrumentów takich jak przesunięcia terminów deklaracji
i zapłaty zaliczek.

Ma on również zostać rozszerzony o dopłaty do kredytów 
przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji fi nansowej 
oraz uproszczenia procedur restrukturyzacyjnych (tzw. Tarcza 4.0).

Niektóre instrumenty stosowane są z urzędu, a inne są dostępne 
wyłącznie na wniosek podatnika

Pakiet osłonowy 
dla przedsiębiorców

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzony w związku z tym 
stan zagrożenia epidemicznego to poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki. 
Aby złagodzić negatywne skutki pandemii rząd przygotował pakiet osłonowy dla firm. 
Zobacz, jak możemy pomóc Ci z niego skorzystać.

Jak możemy Ci pomóc?

Dostosowany do obszaru działalności fi rmy zespół 
doświadczonych doradców KPMG pomoże Ci odnaleźć 
się w tej wymagającej sytuacji. Oferujemy:

Pomoc w zapewnieniu płynności fi nansowej
poprzez wykorzystanie dostępnych rozwiązań 
podatkowych

Analizę zmian w przepisach oraz opracowanie 
strategii wykorzystania narzędzi zawartych w 
pakiecie antykryzysowym

Wsparcie merytoryczne w całym procesie 
związanym z wykorzystaniem narzędzi pakietu 
osłonowego

Pomoc w przygotowaniu wniosków o 
odroczenie zapłaty składek ZUS, podatków, itp.

Bieżące doradztwo podatkowo-księgowe, 
ukierunkowane na łagodzenie negatywnych 
skutków pandemii dla Twojej fi rmy

Dlaczego warto skorzystać 
z naszych usług?

W ramach świadczenia usług związanych z pakietem osłonowym, 
wykorzystujemy doświadczenie i zasoby zgromadzone 
w ramach sieci fi rm członkowskich KPMG. Posiadamy wieloletnie 
doświadczenie w obsłudze spółek reprezentujących różne 
sektory gospodarki. Świadczymy usługi zarówno dla dużych 
międzynarodowych korporacji, jak i spółek z sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną możliwość 
współpracy z szerokim spektrum podmiotów na rynku.
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• Odroczenie płatności i prostsza biurokracja 
Pakiet wprowadził szereg odroczeń dla podatników, 
spełniających określone warunki, w tym np. przesunięto termin 
płatności zaliczek PIT za marzec i kwiecień i maj, przedłużono 
termin zapłaty podatku minimalnego od nieruchomości 
komercyjnych czy też termin na złożenie zeznania CIT-8, 
informacji IFT-2R, ORD-U, TP-R oraz sprawozdania finansowego. 
Dodatkowo wprowadzono m.in. możliwość złożenia tzw. 
czynnego żalu w formie elektronicznej, czy też przekazywania 
nabywcy paragonu lub faktury w formie elektronicznej.

• Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych  
w PIT i CIT 
Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od 
dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą 
korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, 
których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 
50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć 
od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł 
(nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).

• Przesunięcie terminu wejścia w życie nowych  
obowiązków podatkowych 
Pakiet przewiduje przesunięcie wejścia w życie  z  
1 kwietnia 2020 r. na 1 października 2020 r. nowego JPK 
oraz do 13 lipca 2020 r. obowiązku wpisywania się firm do 
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także 
przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy 
podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.

• Poprawa płynności finansowej 
Rząd proponuje firmom wcześniejsze zwroty VAT, podwyższone 
gwarancje de minimis (do 80% kredytu), a także możliwość 
dopłat do kredytów oraz do oprocentowania kredytów. 
Zniesiona zostanie opłata prolongacyjna; rozszerzeniu ulegnie 
schemat pomocy publicznej dla MŚP i dużych firm. Firmy bedą 
mogły zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z 
anulowaniem wycieczek dla branż dotkniętych skutkami kryzysu

• Zasiłki chorobowe i opiekuńcze 
Przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który  
w związku z koronawirusem nie może wykonywać 
działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy 
na ogólnych zasadach oraz zasiłek opiekuńczy na członka 
rodziny lub dziecko (do ósmego roku życia także w związku 
z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły)

• Zwolnienie ze składek ZUS 
Płatnicy składek, którzy:

 » przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

 » w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. 
i na dzień 31 marca 2020 r.,

 » w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.  
i na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

zgłosili mniej niż 10 ubezpieczonych mogą wnioskować  
o całkowite zwolnienie z opłacania składek od marca do  
maja 2020 r. 

Z kolei płatnicy składek, którzy 

 » przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

 » w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. 
i na dzień 31 marca 2020 r.,

 » w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i 
na dzień 30 kwietnia 2020 r. 

zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 
ubezpieczonych mogą wnioskować o zwolnienie z 
opłacania 50% składek od marca do maja 2020 r. 

• Ochrona i wsparcie rynku pracy 
W przypadku przestoju pracownikom przysługiwałoby 
Świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla 
bezrobotnych oraz wynagrodzenie finansowane ze 
środków przedsiębiorcy w łącznej wysokości co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia za pracę

Jakie rozwiązania wprowadza pakiet osłonowy?


