
 

 

 

 
 

Na podstawie wskazanych obszarów przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego, przedstawiamy listę 
wsparcia wraz z opisem, określeniem wymogów oraz propozycjami działania. Zestawienie obejmuje poszczególne 
obszary nowej pomocy w związku z tzw. Tarczą Antykryzysową – nie obejmuje innych form pomocy, wynikających 
z dotychczasowych regulacji, dotyczących na przykład dofinansowania z funduszy unijnych przez programy 
operacyjne czy kwestii związanych z uzyskaną już pomocą w ramach działalności w specjalnych strefach 
ekonomicznych czy już trwających projektów unijnych i umów o dofinansowanie. Dostosowanie wsparcia 
powinno być oceniane indywidualnie pod kątem każdego przypadku. 

  
DORADZTWO PODATKOWE 

 

 Obszar Wsparcie 

1.  Możliwość wstecznego rozliczenia 
straty poniesionej w 2020 r. 

Wymogi: 

Podatnik z powodu COVID-19: 
▪ poniósł w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej  

oraz 
▪ uzyskał w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności 

gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów 
uzyskanych w 2019 r. z tej działalności. 

 
Propozycja działań: 

▪ W celu dokonania obniżenia podatnik może złożyć korektę zeznania za 
rok 2019 r. w którym wykazał dochód (znając wysokość straty 
poniesionej w 2020 r.). 

   

2. Zaniechanie poboru opłaty 
prolongacyjnej przy droczeniu lub 
rozłożeniu na raty należności 
skarbowych. 

Opis: 

Podatnik mając problem z terminową zapłatą należności podatkowych może 
złożyć do organu administracji skarbowej wniosek o udzielenie ulg w spłacie 
zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej w 
postaci: 

1) Odroczenia terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami, 

2) Rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z 
odsetkami, 

3) Umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej i odsetek. 

Wydanie decyzji w zakresie odroczenia lub rozłożenia na raty wiąże się z 
obowiązkiem uiszczania przez podatnika opłaty prolongacyjnej.  

Tarcza 
Antykryzysowa Obszary wsparcia 
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Tarcza Antykryzysowa zwalnia podatnika z obowiązku wniesienia opłaty 
prolongacyjnej. 
  
Wymogi: 

Opłata prolongacyjna nie zostanie ustalona, jeśli decyzja przyznająca ulgę 
została wydana na podstawie wniosku złożonego: 

▪ w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii; 

▪ w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii. 

 
Propozycja działań: 

▪ Podatnicy mają możliwość zawnioskowania do organów 
administracji skarbowej o przyznanie tzw. ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, 
umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej i odsetek). 

▪ Podatnik musi złożyć wniosek o przyznanie mu ulgi w spłacie 

zobowiązania podatkowego (tryb wnioskowy), w którym 

zobowiązany jest wskazać jakiego podatku / zaległości podatkowej 

wniosek dotyczy i jaka forma ulgi go interesuje.  

▪ Podatnik musi wykazać we wniosku wystąpienie w jego 

indywidualnej sprawie przesłanki do zastosowania ulgi („ważny 

interes podatnika” lub „interes publiczny”). 

   

3. Wyłączenie stosowania w 
odniesieniu do dłużników 
przepisów podatkowych 
dotyczących tzw. złych długów. 

Opis: 

Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę 
obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o zaliczoną do kosztów uzyskania 
przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które 
nie zostało uregulowane, za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające 
w 2020 r. 
 
Przepisy dotyczące złych długów w PIT i CIT nie będą stosowane w odniesieniu 
do zaliczek dłużników, którzy powinni powiększać podstawę obliczenia zaliczek 
o niezapłacone zobowiązania. 
 
Wymogi: 

Dla zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie następujących 
warunków: 

1) podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne 
konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;  

2) uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym 
przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego 
okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, 
który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w 
stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. 

 
Drugiego z warunków nie stosuje się do podatników, którzy: 

▪ stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie 
ustala się przychodów;  

▪ rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim 
kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów; 

▪ rozpoczęli działalność w 2020 r. 
 
Propozycja działań: 

Do uwzględnienia w bieżących rozliczeniach podatkowych (przy kalkulowaniu 
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zaliczek na podatek dochodowy). 

   

4. Przedłużenie terminu na złożenie 
zeznania podatkowego i wpłaty 
podatku wskazanego w tym 
zeznaniu. 

Opis: 

Przedłużenie terminu do 31 maja 2020 r. dla: 
▪ złożenia zeznania podatkowego CIT-8 za rok podatkowy, który 

zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 
2020 r.,  

▪ wpłaty podatku należnego CIT wykazanego w zeznaniu albo różnicy 
między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu 
a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. 

 
Propozycja działań: 

Na obecnym etapie nie wymaga podjęcia działań – zmiany wprowadzone z 
mocy nowego prawa. 

 
 

POMOC PUBLICZNA 

 

 Obszar Wsparcie 

1.  Poręczenia i gwarancje BGK dla 
spłaty kredytów 

Opis: 

▪ BGK, w ramach kryzysowych instrumentów wsparcia będzie udzielało 

poręczenia i gwarancje średnim i dużym w oparciu o szczegółowe 

zasady zaakceptowane przez Komisję Europejską 

▪ Przedsiębiorcy mogą uzyskać gwarancje w bankach kredytujących, 

które podpisały z BGK odpowiednie umowy o współpracy. Lista 

banków kredytujących, które podpisały z BGK umowy dotyczące 

Funduszu Gwarancji Płynnościowych to: Alior Bank S.A., Bank 

Spółdzielczy w Brodnicy, BNP Paribas Bank Polska S.A., BOŚ S.A., HSBC 

France S.A. O/Warszawa, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank 

Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., SGB-Bank S.A. Lista ulega 

ciągłym zmianom.  

 
Propozycja działań: 

W ramach prac DZP dotyczących wsparcia BGK możemy zaoferować w 
szczególności: 

▪ analiza szczegółowych warunków wsparcia pod kątem sytuacji i 

potrzeb danego przedsiębiorcy, w tym pod kątem kwalifikowalności się  

do otrzymania wsparcia; 

▪ doradztwo prawne związane z pozyskaniem i wdrożeniem środka, w 

tym m.in. w kontekście kwestii dotyczących pomocy publicznej, czy 

kwestii dotyczących pozyskiwania finansowania dłużnego; 

▪ pomoc w opracowywaniu odpowiednich dokumentów/materiałów 

niezbędnych w związku z pozyskiwanym wsparciem; 

▪ prowadzenie uzgodnień z instytucją udzielającą wsparcia, bankami 

etc. 

   

2. Wsparcie udzielane przez PFR – 
obejmowanie i nabywanie 
udziałów lub akcji, pożyczki, 

Opis: 

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) będzie wdrażał działania w zakresie wsparcia dla 
przedsiębiorców – mikro, MSP i dużych w ramach specjalnych programów 
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gwarancje, poręczenia 
 

opracowywanych w związku z kryzysem COVID-19. 

▪ Zgodnie z dostępnymi informacjami wsparcie będzie stanowiło pomoc 
publiczną, ale zakłada się również udzielanie go na zasadach 
rynkowych w określonych okolicznościach.  

▪ W przypadku MSP – przewiduje się możliwość udzielania tzw. 
subwencji finansowej na określonych zasadach, pod warunkiem 
spełnienia określonych przesłanek przez dany podmiot etc. (zasadniczo 
cel utrzymanie płynności).  

▪ Dla dużych przedsiębiorstw i niektórych MSP przewidziane są z kolei 
finansowania: 

− płynnościowe; 

− preferencyjne; 

− inwestycyjne. 
Konieczne jest spełnienie określonych warunków dotyczących 
utrzymania wsparcia. 

▪ Szczegóły wsparcia i zasady jego udzielania są obecnie nadal 
wypracowywane i warunki będą musiały być (przynajmniej w części) 
zaakceptowane przez KE. Obecnie dostępne są ramy dotyczące 
poszczególnych instrumentów, ale należy je traktować jako 
kierunkowe; budzą one również szereg pytań i wątpliwości np. natury 
pomocowej. 

Propozycja działań: 

W ramach prac DZP dotyczących wsparcia PFR możemy zaproponować wsparcie 
w zakresie: 

▪ analizy szczegółowych warunków wsparcia pod kątem sytuacji i potrzeb 

danego przedsiębiorcy, w tym analizę pod kątem kwalifikowalności się 

do otrzymania wsparcia; 

▪ doradztwo prawne przy aplikowaniu o dany środek i związane z jego 

wdrożeniem, w tym w kontekście kwestii dotyczących pomocy 

publicznej; 

▪ pomoc w opracowywaniu odpowiednich dokumentów/materiałów 

niezbędnych w związku z pozyskiwanym wsparciem; 

▪ prowadzenie uzgodnień z instytucją udzielającą wsparcia etc. 

 
 

PRAWO PRACY 

 

 Obszar Wsparcie 

1. Przedłużenie terminów 
legalnego pobytu i zezwoleń na 
pracę dla cudzoziemców 
 
 

Opis: 
Ustawa COVID przewiduje przedłużenie terminów legalnego pobytu i zezwoleń 
na pracę dla cudzoziemców w związku z epidemią.  
 
Propozycja działań: 

▪ Analiza konkretnych przypadków w celu ustalenia czy dane 

zezwolenie/pobyt mieści się w katalogu wskazanym w ustawie i czy w 

stosunku do niego znajdują zastosowanie przepisy o wydłużeniu 

terminów.  

 


