
Tarcza antykryzysowa to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać 

tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronią pracowników przed utratą pracy na 

skutek COVID-19 

 

1. Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące  

 

Zwolnienie z opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek 

na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, 

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych 

Przysługuje:  

- przedsiębiorcy, który był płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 50 osób. 

- przedsiębiorcy, który wykonywał pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacał składki 

wyłącznie na własne ubezpieczenia i jego przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek, nie przekracza kwoty 15 681 zł 

NOWOŚĆ w tarczy 3.0 : Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z 

opłacania składek osobom opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód 

był wyższy niż 15.681 zł., ale ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 

zł. – można skorzystać ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby 

składki te zostały już opłacone. 

Skutki w podatku dochodowym : umorzonych składek zus nie odliczymy w podatku dochodowym 

 

2.  Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Powiatowego 

Urzędu Pracy  

Pożyczka ta w wysokości max 5 tys zł jest  wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres 

jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie 

następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że 

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia pożyczki. 

Przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

mikroprzedsiębiorcy. 

Skutki w podatku dochodowym : obojętne podatkowo 

 

3. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników ze środków 

Powiatowego Urzędu Pracy 



W przypadku spadku obrotów można uzyskać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na 

pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 

na ubezpieczenia społeczne.Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 

dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu do 

analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w 

ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku. 

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o: 

• co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od 

tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 1300,00 na pracownika 

• co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej 

kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych 

wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od 

tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 1820,00 na pracownika 

• co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty 

stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o 

dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych 

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 2.340,00 na pracownika 

Skutki w podatku dochodowym: dofinansowane kwoty wynagrodzeń nie stanowią kosztów uzyskania 

przychodu 

 

4. Tarcza Finansowa z  Polskiego Funduszu Rozwoju - subwencja 

 

Przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co 

najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub 

analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na 

skutek COVID-19 mogą ubiegać się o wsparcie w ramach tzw Tarczy Finansowej. 

Wnioski składane są wyłącznie  przez bankowość elektroniczną. 

Wsparcie to nie dotyczy osób samozatrudnionych. 

 Kwoty tego wsparcia są zależne od spadku przychodów oraz od ilości zatrudnionych pracowników : 

• spadek przychodów od 25 do 50 proc. - 12 tys. zł na jednego pracownika, 

• spadek przychodów od 25 do 75 proc. - 24 tys. zł na jednego pracownika, 

• spadek przychodów od 75 do 100 proc. - 36 tys. zł na jednego pracownika. 

Skutki w podatku dochodowym : ze stanowiska Polskiego Funduszu Rozwoju, wynika, że otrzymanie 

subwencji finansowej nie powinno stanowić przychodu podatkowego (na moment wypłaty). 

Subwencja ma bowiem – jak wyjaśnia PFR – charakter zwrotny, trzeba będzie oddać minimum 25 % 

otrzymanej kwoty. Pozostałe 75% będzie prawdopodobnie przychodem podatkowym po roku od dnia 

otrzymania. Na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów jeszcze czekamy. 
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