
 
 

ODPOWIEDZI I KOMENTARZE EKSPERTÓW KONFEDERACJI LEWIATAN 
 DO PYTAŃ Z WIDEOKONFERENCJI PIPT  

W DNIU 04 KWIETNIA 2020 

 

1. Czy można równocześnie wystąpić o dopłatę do wynagrodzeń pracowników i złożyć wniosek 
o zwolnienie ze składek ZUS? 

Naszym zdaniem „tak”, ale pamiętajmy, że składki objęte zwolnieniem nie będą już 
przedmiotem dofinansowania z innych tytułów.  

2. Czy, można skorzystać z dwóch źródeł pomocy równocześnie, czyli: obniżony wymiar+ 
wniosek starosta lub postój ekonomiczny + starosta 

 Czy można skorzystać z pomocy przewidzianej w art. 15 g i art. 15 ZZB jednocześnie? 

Różne świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej mogą być wykorzystywane przez tego 
samego pracodawcę, jednakże pomoc nie może być uzyskana w odniesieniu do tych 
samych pracowników w zakresie tych samych tytułów wypłaty na ochronę miejsc pracy. 

 

3. Czy nowo przyjęty pracownik np od mają 2020 może być opięty jedną z form pomocy. 

Zakazu w ustawie nie ma. Natomiast art. 15g ma na celu ochronę miejsc pracy, nie wiemy, 
jak podejdą do takiej sytuacji organy kotrolujące wydatki pracodawców.  

4. Art.15 zf. Ust.  2 mówi co należy rozumieć przez spadek obrotów i podaje sposób ich 
wyliczenia. Zgodnie z zapisem, przez spadek obrotów rozumie się: podpunkt 2) stosunek 
obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 
stycznia 2020 r. Do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno 
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy okres porównawczy 
rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego. 

Czy stosunek porównania 2020 do 2019 jest prawidłową formą, bo wg nas czytając 
literalnie porównanie 2020 do 2019 jest to przykładowo spadek o 70%, a rzeczywistości jest 
70 % tego co w 2019 r czyli spadek jest 30%. Czy dobrze to rozumiem?  

Przepis stanowi o spadku obrotów rozumianych jako spadek sprzedaży towarów lub usług, 
w ujęciu ilościowym lub wartościowym 

• nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie 
wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 



• nie mniej niż 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca 
kalendarzowego 

 

5. Czy porozumieniem, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy można objąć pracowników 
podlegających ochronie np. W wieku przedemerytalnym? 

W naszej ocenie można objąć. Zgodnie z art. 15g ust. 15.  Przy ustalaniu warunków i trybu 
wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu 
pracy nie stosuje się art. 42 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (czyli 
przepisów dotyczących wypowiadania warunków pracy i płacy) 

6. Czy można prosić o opis poszczególnych rozwiązań dla firm powyżej 9 osób. Obniżony 
wymiar czasu pracy, przestój i dofinansowanie wynagrodzeń. Przyznam, że już wszystko 
zaczyna się kręcić. Do kogo trzeba kierować wnioski. I czy można łączyć te rozwiązania? 

 

Szczegółowe opisy instytucji oraz zasad wnioskowania można odnaleźć pod tym linkiem: 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy 

Na stronie Lewiatana zamieszczamy także wiele materiałów przygotowywanych przez 
nasze członkowskie kancelarie i urzędy. 

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/koronawirus__niezbedne_informacje
_dla_przedsiebiorcow 

 

7. Dotyczące wniosku RDZ o zwolnienie z ZUS - jaki wpływ na rozpatrzenie wniosku mają 
zaznaczone punkty w dziale 4.2 np. Wysokość niepokrytych strat przekracza 50% kapitału 
zarejestrowanego? 

Nie znamy jednoznacznej odpowiedzi. Zgodnie z opisem ma on służyć informacji nt. 
ekonomicznej podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc publiczna (wg stanu na 
31.12.2019) zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej (2020/C 91 I/01 z 20.03.2020 
r.)  

Pytanie dotyczące wniosku rdz o zwolnienie z zus na 3 miesiące - jaki wpływ na rozpatrzenie 
wniosku mają zaznaczone punkty w dziale 4.2 w/w wniosku np. Wysokość niepokrytych 
strat przekracza 50% kapitału zarejestrowanego? 

Są to obligatoryjne elementy wniosku. Tylko dotyczą określonych podmiotów.  

8. Jeszcze do mojego pytania proszę, jeżeli byłoby możliwe opracowanie to, jak mają się 
umorzenia ZUS (ale to chyba tylko dla tych do 9 osób) do limitu de minimis. 

Rozumiemy, że pytanie dotyczy zwolnienia ze składek na 3 miesiące (art. 31zo) 
Zgodnie z art.  15zzzh ust. 1 wsparcie, o którym mowa w art. 15m, art. 15p, art. 15q, art. 
15zzb-15zze oraz art. 31zo (zwolnienie z ZUS) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu 
zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji 
- Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/koronawirus__niezbedne_informacje_dla_przedsiebiorcow
http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/koronawirus__niezbedne_informacje_dla_przedsiebiorcow


9. Jaka jest relacja pomiędzy obniżeniem wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g 
ust. 5 ustawy (odniesienie do definicji legalnej zawartej w ustawie z 2013 r.) Do limitu 
obniżenia czasu pracy z art. 15 ust. 8 ustawy? 

Ustęp 5 określa, że świadczenia przysługują tylko w okresie stosowania przestoju 
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Nie mamy jeszcze odpowiedzi 
resortu pracy czy można zastosować instytucję przestoju i obniżonego wymiaru czasu pracy 
z art. 15g bez wniosku o dofinansowanie.  

 

Rezygnacja z opłacania zaliczek uproszczonych dla wszystkich podatników 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
 z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła możliwość 
zrezygnowania w trakcie roku podatkowego z wpłacania zaliczek uproszczonych na podatek 
dochodowych, ustalonych na podstawie dochodów z lat poprzednich. Stosowanie preferencji 
ograniczono wyłącznie do małych podatników w rozumieniu ustawy o PIT i CIT. Oznacza to, że  
z możliwości rezygnacji z zaliczek uproszczonych nie skorzystają podatnicy, których przychody w 2019 
r. przekroczyły kwotę 2 mln euro. Tak istotne ograniczenie zakresu uprawnionych do rezygnacji  
z opłacania zaliczek w formie uproszczonej, przeczy deklaracjom rządzących 
oraz uzasadnieniu wprowadzonych zmian, że ich celem jest wsparcie płynności finansowej firm  
w okresie kryzysu spowodowanego wystąpieniem epidemii COVID-19. Co więcej, 
niezwolnienie wszystkich podatników z konieczności opłacania zaliczek w formie uproszczonej jest de 
facto wymuszeniem finansowania budżetu Państwa, w okresie, w którym firmy są zamknięte albo ze 
względu na ograniczenia w przemieszczaniu się obywateli, albo z powodu narzuconego przez 
Państwo zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to sytuacja dalece niezrozumiała  
i sprzeczna ze składanymi deklaracjami wsparcia biznesu w czasie kryzysu. W czasie, w którym 
większość Państw na świecie podejmuje działania na rzecz wsparcia finansowego przedsiębiorców,  
w Polsce firmy, które utraciły 100 % przychodów zobowiązane są wpłacać podatek, obliczony na 
podstawie przeszłych, historycznie rekordowych dochodów (np. w branży handlowej, hotelarskiej, 
wynajmu powierzchni komercyjnych). 

Uwzględniając powyższe Konfederacja Lewiatan apeluje wprowadzić następujące zmiany. 

 
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
865 z późn. zm.), art. 38j ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa  
w art. 25 ust. 6, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek, 
jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 25 ust. 
7 pkt 2 nie stosuje się.". 
  
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1387 z późn. zm.), art. 52r ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  
„Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, o której mowa  
w art. 44 ust. 6b, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania 
zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19. Przepisu art. 44 ust. 6c pkt 2 nie stosuje się.". 

 


