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CZĘŚĆ I: WSPARCIE FINANSOWE I ULGI 

CO / „ILE”1 KTO JAK 

(A) [WYNAGRODZENIA]  

Dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników 

Mikro, Mały i średni przedsiębiorca -> wniosek do Powiatowego Urzędu 

Pracy 

[dalsze informacje]: strona PUP: LINK 

(B) [WYNAGRODZENIA]  

Dofinansowanie wynagrodzeń 

pracowników 

Każdy przedsiębiorca -> wniosek do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy 

[dalsze informacje]: strona WUP: LINK 

(C) [WYNAGRODZENIA]  

Dofinansowanie działalności bieżącej 

Samozatrudnieni -> wniosek do Powiatowego Urzędu 

Pracy 

[dalsze informacje]: strona PUP: LINK 

(D) [ZUS]  

Zwolnienie ze składek ZUS za okres od 

01 marca 2020 do 31 maja 2020 

Samozatrudnieni2 i firmy 

zatrudniające do 9 pracowników 

włącznie 

-> wniosek do ZUS  

[dalsze informacje]: strona ZUS: LINK 

(E) [ZUS]  

Odroczenie płatności składek bez 

opłaty prolongacyjnej3 

Firmy zatrudniające co najmniej 10 

pracowników 

-> wniosek do ZUS 

[dalsze informacje]: strona ZUS: LINK 

(F) [ZUS]  

Świadczenie postojowe 

 

80% minimalnego wynagrodzenia 

obowiązującego w 2020r., czyli 2080 

zł (2600 × 80%). 

Samozatrudnieni oraz osoby 

zatrudnione na umowach 

cywilnoprawnych (agencyjna, 

zlecenie, dzieło, inne umowy o 

świadczenie usług).  

-> wniosek do ZUS 

[dalsze informacje]: strona ZUS: LINK 

(G) [PODATKI]  

Zawieszenie poboru zaliczek na 

podatki PIT przedsiębiorcy i 

pracownika – alternatywne sposoby 

Każdy przedsiębiorca -> wniosek do właściwego urzędu 

skarbowego 

 

(H) [PODATKI]  

Ulga na złe długi PIT w zaliczce na 

podatek dochodowy 

Każdy przedsiębiorca -> wniosek do właściwego urzędu 

skarbowego 

 

(I) [PODATKI]  

Wsteczne rozliczenie poniesionej 

straty 

Każdy przedsiębiorca -> wniosek do właściwego urzędu 

skarbowego 

 

(J) [PODATKI]  

Szybszy zwrot VAT dla wybranych 

branż 

Każdy przedsiębiorca -> wniosek do właściwego urzędu 

skarbowego 

 

(K) [POŻYCZKI]  

Środki na pokrycie bieżących kosztów 

prowadzenia działalności 

gospodarczej - oprocentowanie jest 

stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy 

redyskonta weksli przyjmowanych 

przez Narodowy Bank Polski 

Mikroprzedsiębiorca -> wniosek do PUP 

[dalsze informacje]: strona PUP: LINK 

(L) [POŻYCZKI]  

Pomoc w spłacie kredytu 

Mikro, Mały i średni przedsiębiorca  -> wniosek do właściwego banku: 

LINK 

[dalsze informacje]: strona BGK: LINK 

 
1 Jeżeli dotyczy 
2 Prowadzący działalność gospodarczą, opłacający składki wyłącznie sami za siebie. 
3  Jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek, udzielaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
jest odroczenie terminu płatności składek. Polega ono na możliwości uregulowania składek w dłuższym okresie 
czasu, ustalonym z Zakładem, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. W stosunku 
do należności, których termin zapłaty został odroczony, nie nalicza się odsetek za zwłokę, natomiast w zamian 
pobiera się opłatę prolongacyjną. 

https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://www.wup.pl/pl/aktualnosci-wup/wsparcie-dla-przedsibiorcow-na-ochron-miejsc-pracy-ze-rodkow-funduszu-gwara/
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bez-oplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-raty-naleznosci-z-tytulu-skladek/2551351
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
https://poznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
https://www.bgk.pl/wazne-informacje-dla-klientow/gwarancje-de-minimis-z-pakietu-pomocowego-informacja-dla-firm-2667/
https://www.bgk.pl/pakietpomocy/systemy-gwarancji/
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CZĘŚĆ II: ZMIANY TERMINÓW SPRAWOZDAWCZYCH 

CZEGO DOTYCZY PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH 

Sprawozdanie finansowe - 

sporządzenie 

31 marca 30 czerwca (31 maja dla spółek 

nadzorowanych przez KNF) 

Sprawozdanie finansowe - 

zatwierdzenie 

30 czerwca 30 września (31 sierpnia dla spółek 

nadzorowanych przez KNF) 

Sprawozdanie finansowe – złożenie 

do KRS 

15 lipca 15 października (15 września dla 

spółek nadzorowanych przez KNF) 

Sprawozdanie finansowe – 

przekazanie Szefowi KAS przez osoby 

fizyczne prowadzące DG 

indywidualnie lub w formie spółek 

cywilnych 

30 kwietnia 31 lipca 

CIT-8 za 2019 r. (zeznanie podatkowe 

i zapłata podatku) 

31 marca 31 maja 

CIT-8 za 2019 r. (zeznanie podatkowe 

i zapłata podatku) dla podatników 

osiągających wyłącznie dochody 

wolne od podatku, dla których 

przychody z działalności pożytku 

publicznego stanowią co najmniej 

80% wszystkich przychodów 

31 marca 31 lipca 

PIT za 2019 r. 30 kwietnia 31 maja 

Zapłata zaliczek na PIT przez 

pracodawców i zleceniodawców za 

marzec i kwiecień 2020 r. 

20 kwietnia – za marzec, 20 maja- za 

kwiecień, 

1 czerwca 

Zgłoszenie szefowi KAS płatności za 

rachunek spoza białej listy 

3 dni 14 dni 

Złożenie szefowi KAS lokalnej 

dokumentacji cen transferowych (rok 

obrotowy rozpoczął się po 31.12.2018 

a zakończył przed 31.12.2019) 

Do końca dziewiątego miesiąca po 

zakończeniu roku podatkowego 

30 września 

Wdrożenie JPK_VAT Duzi przedsiębiorcy – 1 kwietnia 2020 

r. 

Pozostali – 1 lipca 2020 r. 

1 lipca 2020 r. 

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru 

Beneficjentów Rzeczywistych 

13 kwietnia 2020 r. 13 lipca 2020 r. 

Schematy podatkowe W terminie złożenia deklaracji 

podatkowej za 2019 r.  

Zawieszono terminy zgłaszania 

Szefowi KAS krajowych i 

transgranicznych schematów 

podatkowych. Terminy te nie 

rozpoczynają się, a rozpoczęte 

podlegają zawieszeniu w okresie od 

31.03.2020 r. do dnia odwołania 

stanu zagrożenia epidemicznego i 

stanu epidemii ogłoszonego w 

związku z COVID-19, nie dłużej jednak 

niż do 30.06.2020 r. 

 


