
Podatkowe aspekty wsparcia 
uzyskanego w ramach
Tarcz Antykryzysowych

Doradcy podatkowi Izabela i Jacek Leśniewscy
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Tematyka

 prezentacji

2Alo-2 sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

Opracowanie kancelarii doradztwa podatkowego Alo-2 sp. z o.o. obejmuje analizę aspektów 
podatkowych dla pozyskanych środków z następujących źródeł:

- Polskiego Funduszu Rozwoju,
- powiatowych urzędów pracy,
- wojewódzkich urzędów pracy,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- urzędów marszałkowskich.



Otoczenie prawne:
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I. Tarcza Finansowa/subwencja finansowa/:

PFR 1.0 (od 29 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r.)
subwencja umarzalna do 100% gdy spełnia się określone warunki.
Podstawa prawna: 
art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju
spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U., poz. 374 z pózn. zm.).

PFR 2.0 (od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.)
subwencja dla określonych branż wg kodów PKD najbardziej – wg twórców programu 
– poszkodowanych przez COVID-19
Podstawa prawna: 
art. 21a ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju



Otoczenie prawne:
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II. Tzw. tarcza antykryzysowa:

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
z późn. zm. 

(Dz. U., poz. 374 i dalsze)

1. Tarcza 1.0 (od 31.03.2020 r. - teraz):
I. Dofinansowanie wynagrodzeń (art. 15g, art. 15zzb),
II. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w 
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 
15zzc),
III. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd),
IV. Zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec – maj 2020 r. (art. 31zo),
V. Świadczenie postojowe – jednorazowe (art. 15zq).



Otoczenie prawne:
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2. Tarcza 2.0 (od 17.04.2020 r. - teraz) :
I. Świadczenie postojowe – trzykrotne (art. 15zr).

3. Tarcza 3.0
I. Zmiany proceduralne i rozszerzenia.

4. Tarcza 4.0 (od 15.10.2020 r. - teraz):
II.Kolejna forma dofinansowania wynagrodzeń (art. 15gg),
III.Świadczenie postojowe dostępne dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, które posiadają inny tytuł do ubezpieczenia, ale same opłacają składki 
na ubezpieczenie społeczne z działalności (art. 15zq).



Otoczenie prawne:
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5. Tarcza 5.0 (od 15.10.2020 r. - teraz) :

(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla branż wg kodów PKD podanych w ustawie)
I. Świadczenie postojowe (art. 15 zq pkt. 7)
II. Dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15 zs1),
III. Zwolnienie z ZUS za lipiec – wrzesień 2020 r. (art. 31 zo),

6. Tarcza 6.0 (od 19.12.2020 r. – teraz):
(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla kolejnych firm wg kodów PKD podanych w ustawie)
I. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15 zs2),
II. Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. (art. 31 zo),
III. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 15 gga),
IV. Jednorazowa dotacja bezzwrotna (art. 15 zze4).



Otoczenie prawne:
 
tarcze branżowe
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7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. (od 01 lutego 
2021 r. do teraz):
(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla firm wg kodów PKD wskazanych w 
rozporządzeniu)
I. Dodatkowe świadczenie postojowe – maksymalnie 2-krotne (§4),
II.Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (§10),
III.Dodatkowa jednorazowa dotacja bezzwrotna (§ 7),
IV.Poszerzenie listy uprawnionych do świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (§ 1).



Otoczenie prawne:
 
tarcze branżowe

8Alo-2 sp. z o.o. spółka doradztwa podatkowego

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (od 28 lutego 2021 r. – 
teraz):
(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla firm wg kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu)
I. Dodatkowe świadczenie postojowe – maksymalnie 3-krotne (§4),
II. Zwolnienie z ZUS za luty 2021 r. (§10),
III. Dodatkowa jednorazowa dotacja bezzwrotna: 2 lub 3-krotna (§ 7),
IV. Poszerzenie listy uprawnionych do świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (§ 1).



Otoczenie prawne:

tarcze branżowe
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9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. (od 26 kwietnia 
2021 r. – teraz):
(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla firm wg kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu)
I. Dodatkowe świadczenie postojowe – maksymalnie 5-krotne (§4),
II. Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020 r. - kwiecień 2021 r. (§10),
III. Dodatkowa jednorazowa dotacja bezzwrotna - maksymalnie 5-krotna (§ 7),
IV. Poszerzenie listy uprawnionych do świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (§ 1).



Otoczenie prawne:

tarcze branżowe
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10. Tarcza 10.0 (od 23 lipca 2021 r. – teraz ):
(Dodatkowe mechanizmy wsparcia dla firm wg kodów PKD podanych w ustawie)
I. Dodatkowe świadczenie postojowe (art. 15 zs4) maksymalnie 5-krotne,
II. Zwolnienie z ZUS za listopad 2020 r. - marzec 2021 r. albo za lipiec 2020 – 
wrzesień 2020 (art. 31 zo),
III. Poszerzenie listy uprawnionych do świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy (art. 
15 gga1),
IV. Dotacja bezzwrotna (art. 15 zze4a) - maksymalnie 5-krotne.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ     
             

PRZEZ 
ZUS
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Świadczenie  postojowe
podstawa prawna udzielenia:

 art. 15 zq, 15 zs1, 15 zs2, 15 zs4 ustawy COVID-19
typy druków: 

RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD6, RSP-SK
podstawa prawna udzielenia: 

§4 rozdziału 2 rozporządzenia RM z 19 stycznia 2021 r.,  
rozporządzenia RM z 26 lutego 2021 r.  
i rozporządzenia RM z 16 kwietnia 2021  r.

typ druku:
RSP-DD7 

Zwolnione z opodatkowania bez względu na formę opłacania podatku 
dochodowego na podstawie art. 52m ustawy o pdof.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ                  
PRZEZ ZUS
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Zwolnienie z opłacania składek ZUS 
podstawa prawna udzielenia:

art. 31 zo ustawy COVID-19
typy druków:

RDZ, RDZ-B, RDZ-B6, RDZ-SK
podstawa prawna udzielenia:

§10 rozdziału 4 rozporządzenia RM z 19 stycznia 2021,  
rozporządzenia RM z 26 lutego 2021 r. 
i rozporządzenia RM z 16 kwietnia 2021 r. 

typ druku:
RDZ-B7

Art. 31 zx:
„Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o 
których mowa w art. 31 zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o 
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym 
od osób prawnych.”



TYP POMOCY REALIZOWANEJ 

PRZEZ URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE
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Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorców   
podstawa prawna udzielenia: 

Regionalny Program Operacyjny
typ druku: 

konkurs 
Forma opodatkowania i skutki podatkowe 
Karta podatkowa:

Z konstrukcji przepisów, tj. rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku 
opodatkowania tego typu przychodów albo zwolnienie na podstawie zasad przywołanych  
w przypadku opłacania podatków na zasadach ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
Przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 10 ustawy o ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w 
(odwołanie do art.  21 ust. 1 pkt. 137 ustawy o pdof).

Zasady ogólne (podatek wg skali albo liniowy) / osoby prawne
Przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 137 w powiązaniu do art. 23 
ust. 1pkt. 56 ustawy o pdof/ art. 17 ust. 1 pkt. 53 w powiązaniu do art. 16 ust. 1 pkt. 58 ustawy 
o pdop i automatycznie wydatki sfinansowane z tego przychodu nie stanowią kosztu 
uzyskania przychodu.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ 
PRZEZ PFR
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Subwencje finansowe PFR 1.0 i 2.0
podstawa prawna udzielenia: 

regulamin PFR w powiązaniu z art. 21a Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 
instytucji rozwoju i art. 15 g ust. 9 ustawy COVID

forma uzyskania pomocy: 
wniosek w bankowości

Forma opodatkowania i skutki podatkowe 
Karta podatkowa:

Z konstrukcji przepisów, tj. rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od 
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku 
opodatkowania tego typu przychodów, ale są też przeciwstawne opinie i opodatkowanie wg  
skali podatkowej jako dochód z innych źródeł.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
Brak zwolnienia z opodatkowania.
Podstawa prawna i stawka podatku w wysokości 3% wynika z art. 6 i 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 (podatek wg skali albo liniowy) /osoby prawne
Brak zwolnienia z opodatkowania.
Podstawa prawna art. 14 ust. 2 pkt. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 
12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

NIEA
KTU

ALNE

NIEA
KTUA

LNE



TYP POMOCY REALIZOWANEJ 
PRZEZ PFR
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TYP POMOCY REALIZOWANEJ 

PRZEZ PUP
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Bezzwrotna pożyczka:
podstawa prawna udzielenia: 

art. 15 zzd ustawy COVID-19
typ druku:

 PSZ-PKDG 
Art. 15 zzd pkt. 10:
„Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach, określonych w ust. 7 i 7a, nie stanowi przychodu w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym
 od osób prawnych”.

Dotacja
podstawa prawna udzielenia: 

art. 15 zze4 i art. 15 zze4a ustawy COVID-19
typ druku: 

PSZ-DBDG, PSZ-DBKDS
podstawa prawna udzielenia: 

§7 rozdziału 3 rozporządzenia RM z 19 stycznia 2021 r. , 
rozporządzenia RM z 26 lutego 2021 r.
i rozporządzenia  RM z 16 kwietnia 2021 r.

typ druku: 
PSZ-DBDG, PSZ-DBKDG

Art. 15 zze4 pkt. 15:
„Przychód z tytułu udzielonej dotacji na zasadach określonych w ust. 1 oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 13, nie 
stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku 
dochodowym od osób prawnych”.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ 
PRZEZ PUP
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Dofinansowanie do kosztów prowadzenia działalności dla przedsiębiorcy niezatrudniającego 
pracowników 
podstawa prawna udzielenia:

art. 15zzc ustawy COVID-19
typ druku: 

PSZ-DKDG

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy  o pracę 
nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. 
podstawa prawna udzielenia:

 art. 15zzb ustawy COVID-19
typ druku: 

PSZ-DKWP 



Cd tematyki
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Forma opodatkowania i skutki podatkowe 
Karta podatkowa:

finansowanie ze środków Fundusz Pracy
Z konstrukcji przepisów, tj. rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku opodatkowania tego typu przychodów
ale są też przeciwstawne opinie i opodatkowanie wg skali podatkowej jako dochód z innych 
źródeł.
 finansowanie ze środków unijnych
Z konstrukcji przepisów, tj. rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku opodatkowania tego typu przychodów 
albo zwolnienie opisane dla opodatkowania dla zasad ogólnych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
finansowanie ze środków Fundusz Pracy
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. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
finansowanie ze środków budżetowych/środków unijnych 
Przychód zwolniony z podatku na podstawie art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (odwołanie do 
art. 21 ust. 1 pkt. 129 i pkt. 137 ustawy o pdof).



Cd tematyki
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Zasady ogólne (podatek wg skali albo liniowy)/ osoby prawne
finansowanie ze środków Fundusz Pracy
Dofinansowanie jest przychodem podatkowym na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o 
pdof/art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pdop i automatycznie wydatki są kosztem uzyskania 
przychodu, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo 
wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

finansowanie ze środków budżetowych/środków unijnych 
Zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 129 lub 137 w powiązaniu do art. 23 ust. 1 pkt. 56 
ustawy o pdof/art. 17 ust. 1 pkt. 47 lub 53 w powiązaniu do art. 16 ust. 1 pkt. 58 ustawy o pdop i 
automatycznie wydatki sfinansowane z tego przychodu nie stanowią kosztu uzyskania 
przychodu poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w miesiącu otrzymania 
dofinansowania.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ
 PRZEZ 

WUP
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Dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy 
podstawa prawna udzielenia: 

art. 15g, 15gg ustawy COVID-19
typ druku: 

VIA-WOMP, VIA-WOMPN
Karta podatkowa:

Z konstrukcji przepisów, tj. rozdziału 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wynika brak obowiązku opodatkowania tego typu 
przychodów ale są też przeciwstawne opinie i opodatkowanie wg skali podatkowej jako 
dochód z innych źródeł.

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. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady ogólne (podatek wg skali albo liniowy)/ osoby prawne
Dofinansowanie jest przychodem podatkowym na podstawie art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy o 
pdof/art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pdop i automatycznie wydatki są kosztem uzyskania 
przychodu, z wyjątkiem, gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo 
wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i 
prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.



TYP POMOCY REALIZOWANEJ

PRZEZ WUP – tarcza branżowa
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Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z określonych branż
podstawa prawna udzielenia: 

art. 15gga i 15 gga1 ustawy COVID-19
typ druku: 

VIA-WOMPP, VIA-WOMPS
podstawa prawna udzielenia: 

§1 rozdziału rozporządzenia RM z 22 stycznia 2021 r.
 rozporządzenia RM z 26 lutego 2021 r. 

i rozporządzenia RM z 16 kwietnia 2021 r.

typ druku: 
VIA-WOMPP

Art. 15gga pkt. 25 ustawy COVID-19
„Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla przedsiębiorcy 
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.” 



Podatek VAT
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Możliwość odliczenia podatku VAT mimo nieujęcia wydatku jako kosztu uzyskania 
przychodu.

Klasyfikacja danego wydatku jako nieuznawanego za koszt uzyskania przychodu  dla 
celów pdof/pdop nie ma znaczenia dla celów odliczenia podatku VAT, gdyż ocenę 
możliwości odliczenia dokonuje się ze względu na związek z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. Uzasadnienie można znaleźć w następujących wyrokach NSA

NSA z dnia 3 marca 2011 r., sygn. I FSK 1461/10
NSA z dnia 15 grudnia 2009 r., sygn. II FSK 1135/08
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Dziękujemy państwu za uwagę 

Autorzy:

Izabela Leśniewska 
Doradca Podatkowy nr wpisu 07463

Jacek Leśniewski 
Doradca Podatkowy nr wpisu 07464

adres e-mail: biuro@alo2.eu
nr tel. 669-830-248
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