RZĄDOWA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – VADEMECUM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCY

WSPARCIE ZUS (dodatkowe informacje dostępne na stronie: https://www.zus.pl)
RODZAJ WSPARCIA
Zwolnienie małych firm, zgłaszających do
9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
Zwolnienie samozatrudnionych
z przychodem do 15 681 zł (300%
przeciętnego wynagrodzenia), którzy
opłacają składki tylko za siebie, ze
składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób, które
wykonują umowy cywilnoprawne
(umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie postojowe dla
samozatrudnionych

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty
prolongacyjnej – odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty
należności z tytułu składek

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, FGŚP, FEP.
Wymaga złożenia wniosku: RDZ – wniosek
o zwolnienie z opłacania składek

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80%
minimalnego wynagrodzenia)
i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
Wymaga złożenia wniosku: RSP-C – wniosek
o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych
(wypełnia zleceniodawca lub zamawiający).
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80%
minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane
oraz nieopodatkowane. Samozatrudnieni rozliczający się
w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze
zwolnienia
z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe
w wysokości 1300zł.
Wymaga złożenia wniosku: RSP-D – wniosek
o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze
można opłacić składki do ZUS
w dłuższym czasie.
Wymaga złożenia wniosku: RDU – wniosek o ulgę w
opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez
opłaty prolongacyjnej.

WSPARCIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JAŚLE (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.jaslo.praca.gov.pl)
RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA

Niskooprocentowana pożyczka
z Funduszu Pracy dla
mikroprzedsiębiorców

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w kwocie do
5.000,00zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Jej oprocentowanie jest stałe i
wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli

WSPARCIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JAŚLE (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.jaslo.praca.gov.pl)
RODZAJ WSPARCIA

Dofinansowanie części kosztów
pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców

Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej
dla przedsiębiorców samozatrudnionych

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
przyjmowanych przez NBP. Okres spłaty nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie przez 3
miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Obecnie trwa nabór wniosków ogłoszony przez
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle
od 2 kwietnia 2020 r. do odwołania.
Dofinansowanie przysługuje na okres do 3 miesięcy i jest
liczone według przedziału spadków obrotów:
- co najmniej 30%- może być przyznane
w wysokości nieprzekraczającej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od
pracodawcy
w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 50%- może być przyznane
w wysokości nieprzekraczającej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od
pracodawcy
w odniesieniu do każdego pracownika;
- co najmniej 80%- może być przyznane
w wysokości nieprzekraczającej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o
dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenie
społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie
więcej niż 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od
pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.
Aplikacja będzie możliwa po ogłoszeniu naboru przez
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle (po
uzyskaniu środków finansowych na ten cel)
Dofinansowanie przysługuje na okres do 3 miesięcy o jest
liczone według przedziału spadków obrotów:
- co najmniej 30%- może być przyznane
w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie;
- co najmniej 50%- może być przyznane
w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie;

WSPARCIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w JAŚLE (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.jaslo.praca.gov.pl)
RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
- co najmniej 80%- może być przyznane
w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia
miesięcznie;

Dofinansowanie części kosztów
pracowników oraz należnych od nich
składek na ubezpieczenia społeczne dla
organizacji pozarządowych

Aplikacja będzie możliwa po ogłoszeniu naboru przez
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle (po
uzyskaniu środków finansowych na ten cel)
Dofinansowanie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a
jego wartość jest uzależniona od spadku przychodów z
działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2
kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej niż od dnia 1
stycznia 2020 r.

WSPARCIE WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY w RZESZOWIE (dodatkowe informacje dostępne na
stronie: https://www.wuprzeszow.praca.gov.pl)
RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA

Wsparcie dla przedsiębiorców na
ochronę miejsc pracy ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych

a). Przestój ekonomiczny - maksymalna kwota
dofinansowania z FGŚP na pracownika to 1.533,09 zł
(brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne
należne od pracodawcy (dofinansowanie przysługuje z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);
b). Obniżony wymiar czasu pracy - maksymalna kwota
dofinansowania z FGŚP na pracownika to 2.452,27 zł
(brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne
należne od pracodawcy (dofinansowanie przysługuje z
uwzględnieniem wymiaru czasu pracy);
Wsparcie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy

WSPARCIE URZĘDÓW SKARBOWYCH (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie)
RODZAJ WSPARCIA
Możliwość wstecznego rozliczenia strat
podatkowych w PIT i CIT
Wydłużono czas na złożenie deklaracji
PIT
Umożliwiono rezygnację z uproszczonych
zaliczek w 2020 r. i zapewniono
możliwość obliczenie zaliczek
miesięcznych od bieżących dochodów
Zaniechanie poboru opłaty
prolongacyjnej

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy (pod określonymi
warunkami) będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego
w 2019 r.. W tym zakresie należy złożyć korektę zeznania
podatkowego za 2019r.
Brak sankcji za złożenie deklaracji PIT i zapłatę podatku w
terminie do końca maja 2020 r.
Rezygnacja z uproszczonych zaliczek za okres marzecgrudzień 2020 r. wiąże się z obliczanie zaliczki miesięcznej
od bieżących dochodów a zasadach ogólnych
Podatnik nie będzie ponosił kosztów opłaty
prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu
płatności podatku lub zaległości podatkowych oraz z

WSPARCIE URZĘDÓW SKARBOWYCH (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie)
RODZAJ WSPARCIA

Ulga z tytułu darowizn przekazanych na
walkę z koronawirusem

Odliczenie kosztów B+R od dochodów

Ulga IP Box

Wyłączenie stosowania regulacji
dotyczących tzw. „złych długów”
Wydłużenie terminu na przekazywanie
przez płatników zaliczek na podatek
dochodowy od wynagrodzeń pobranych
za marzec i kwiecień
Zmiana terminu wprowadzenia nowej
matrycy stawek VAT
Ceny transferowe (TP-R)
Przesunięcie terminu do zapłaty podatku
od przychodów z budynków
Zawieszenie podatku od sprzedaży
detalicznej
Wydłużono termin składania
zawiadomień o dokonanych wpłatach na
rachunek kontrahenta, który nie
znajduje się na „białej liście płatników
VAT”
Przesuniecie obowiązku składania
nowych JPK_VAT z deklaracja dla dużych
podatników

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
tytułu rozłożenia zapłaty podatku lub zaległości
podatkowych na raty. Zwolnienie obowiązuje w okresie
epidemii oraz w okresie 30 dni bezpośrednio
następujących po jej odwołaniu
Odliczenie w podatku PIT i CIT bez limitu dla darowizn
(pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych dla
podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, a także
transport sanitarny oraz przekazanych na rzecz Agencji
Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw
Sanitarno - Przeciwepidemicznych
Odliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej,
które mają na celu m.in. opracowanie produktów
niezbędnych do przeciwdziałania epidemii koronowirusa
następuje już przy wpłacaniu zaliczki na podatek
dochodowy w trakcie roku
5% stawka podatku, którą można wykorzystać już przy
wpłacaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie
2020 r. Można z niej skorzystać w przypadku
kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw
własności intelektualnej, wykorzystywanych do
przeciwdziałania COVID-19
Pod pewnymi warunkami nie będą stosowane w
odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni
uwzględnić niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu
zaliczek na podatek dochodowy
Zapłata zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca
2020 r. ( zamiast do 20 kwietnia i 20 maja)

Nowa matryca zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r
Przedsiębiorca ma dodatkowy czas do 30 września 2020
r. do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019
r.
Tzw. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych
za miesiące marzec-maj 2020 r. pod określonymi
warunkami będzie można zapłacić do 20 lipca 2020 r.
Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy
rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.
Zawiadomienie należy dokonać w terminie 14 dni od dnia
dokonania wpłaty, a nie jak dotychczas 3 dni

Nowy termin obowiązku 1 lipca 2020 r.

WSPARCIE URZĘDÓW SKARBOWYCH (dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie)
RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA

Zwolnienie z podatku od świadczenia
postojowego

Całkowite zwolnienie z podatku dochodowego
przychodów z tytułu świadczenia postojowego
Za zgoda klienta można wystawić e-paragon i przesłać go
drogą elektroniczną
Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii odroczono obowiązek składania
informacji i zawiadomień (w tym MDR-3)

e-paragon
Brak obowiązku informacyjnego
dotyczącego schematów podatkowych
MDR

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA
RODZAJ WSPARCIA

Pożyczka obrotowa
finansująca wypłatę
wynagrodzeń w sektorze
MŚP

Pożyczka unijna z
Regionalnych Programów
Operacyjnych 2014-2020

Korzystniejsze warunki
gwarancji de minimis

Kredyt na innowacje
technologiczne (tzw.
premia technologiczna)

Kwota netto wymagana do pokrycia
deficytu funduszu wynagrodzeń.
Przyznawana jest w oparciu o
weryfikację luki płynnościowej na
podstawie wyciągu z rachunku i
analizy krótkiej płynności
Dodatkowa co najmniej 6miesięczna karencja w spłacie
kapitału, 4-miesięczne wakacje
kredytowe w spłacie zobowiązań,
obniżenie
oprocentowania
pożyczek
Zwiększenie zakresu gwarancji do
80% kwoty kredytu, przy braku
prowizji za udzielenie gwarancji
oraz wydłużeniu maksymalnego
okresu gwarancji z 27 do 39
miesięcy kredytu obrotowego
Dotacja finansująca do 70% kwoty
inwestycji (projektu). Na realizację
projektu
przedsiębiorca
musi
jednak posiadać środki własne oraz
zaciągnąć kredyt technologiczny
(inwestycyjny)
w
banku
komercyjnym. Termin naboru
wniosków wydłużono do 24
czerwca 2020 r.

INSTYTUCJA UDZIELAJĄCA
WSPARCIA/ ŹRODŁO INFORMACJI
O WSPARCIU
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
(https://www.arp.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego
(https://pozyczkiunijne.bgk.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego
(https://bgk.pl)

Bank Gospodarstwa Krajowego
(https://bgk.pl)

RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA

Zwolnienie z obowiązku opłacania
abonamentu i opłat audiowizualnych

Całkowite zwolnienie z obowiązku uiszczania opłat w
okresie obowiązywania ustawy dla podmiotów , które w
prowadzonej działalności korzystają z utworów lub
przedmiotów praw pokrewnych. Wsparcie nie wymaga
składania wniosków.

RODZAJ WSPARCIA

PODSTAWOWY ZAKRES WSPARCIA

Ułatwienia w zakresie Prawa zamówień
publicznych

W porozumieniu z zamawiającym można przesunąć
termin wykonania umowy, albo zmienić sposób jej
wykonywania. Ponadto zamawiający może bez żadnych
negatywnych konsekwencji odstąpić od ustalenia i
dochodzenia kar umownych za zdarzenia które są
związane z wystąpieniem COVID-19

