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INFORMACJA O SKIEROWANIU 
APELU 

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 do Ministra Finansów odnośnie 
wyłączenia z przychodów podatkowych

umorzonej części subwencji PFR 
w ramach Tarczy Finansowej 1.0

Mija rok od uruchomienia Tarczy Finansowej 1.0 w ramach której Państwa firmy mogły uzyskać 
subwencję finansową wypłacaną przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z założeniami wypłacana 
subwencja była jedynie pożyczką, częściowo umarzalną. Jednak od momentu startu programu kwestią 
otwartą pozostawała i pozostaje do dnia dzisiejszego podatkowa strona umarzalnej części subwencji. Na 
dzień dzisiejszy, mimo zapowiedzi ze strony prezesa PFR odnośnie rozmów z Ministerstwem Finansów 
w zakresie odstąpienia od opodatkowania niezwracanej przez firmy kwoty subwencji, są one 
opodatkowane (poniżej zasady i stawki opodatkowania).

Analizując jednak Państwa, czasami bardzo trudną i niezawinioną przez siebie, sytuację 
finansową zainicjowaliśmy w ramach naszej korporacji zawodowej doradców podatkowych apel do 
Ministerstwa Finansów o przyjęcie takich rozwiązań prawnych, by umorzona (część albo cała) kwota 
subwencji była zwolniona z podatku i jednocześnie wydatki sfinansowane tą subwencją stanowiły koszt 
uzyskania przychodów firmy. Mimo krótkiego okresu czasu (starania zostały przez nas zainicjowane 31 
maja w ubiegły poniedziałek, szkic powstał 1 czerwca w ubiegły wtorek) i długiego weekendu apel 
Krajowej Izby Doradców Podatkowych został skierowany do Ministerstwa Finansów w dniu 07 czerwca 
2021 br. (pełna treść wniosku w załączeniu: https://kidp.pl/aktualnosciall.php/10/7028). 

Liczymy na pozytywną reakcję władz, zaś o decyzji Ministerstwa Finansów na pewno Państwo 
usłyszą w mediach, a my ze swojej strony także poinformujemy Państwa o zmianie w obowiązkach 
podatkowych, jeśli takowe nastąpią. 
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OPODATKOWANIE POMOCY Z TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

STAN NA DZIEŃ SKIEROWANIA APELU 

SUBWENCJA FINANSOWA PFR 1.0
podstawa prawna udzielenia:  regulamin PFR w powiązaniu do art. 15g. ust. 6 
forma uzyskania pomocy: wniosek w bankowości

SUBWENCJA FINANSOWA PFR 2.0
podstawa prawna udzielenia:  regulamin PFR w powiązaniu art. 21a Ustawy z dnia 4 

lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
forma uzyskania pomocy: wniosek w bankowości

KARTA 
PODATKOWA

Z konstrukcji przepisów, tj. rozdział 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku opodatkowania tego typu 
przychodów, gdyż stawka karty jest jedynie uzależniona od zakresu świadczonych usług, liczby 
zatrudnianych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność 
gospodarcza.

RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW
 EWIDENCJONOWANYCH

Brak zwolnienia z opodatkowania.
Podstawa prawna i stawka podatku w wysokości 3% wynika z art. 12 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 
powiązaniu do art. 14 ust. 2 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

ZASADY
OGÓLNE

Brak zwolnienia z opodatkowania, stawka podatku zgodnie z dokonanym wyborem wg skali (17% 
albo 32%) albo podatek liniowy (19%).
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