
Tarcza antykryzysowa 
dla firm i pracowników

C2–C5

C6–C7

Kto i z czego
może skorzystać

Samo-
zatrudniony

Średni 
przedsiębiorca 

Mikro-
przedsiębiorca

Mały 
przedsiębiorca

MNIEJ NIŻ 
10 PRACOWNIKÓW*

OD 50 DO MNIEJ NIŻ 
250 PRACOWNIKÓW* 

250 LUB WIĘCEJ
PRACOWNIKÓW

OD 10 DO MNIEJ NIŻ 
50 PRACOWNIKÓW*

Duży
przedsiębiorca

Osoba
wykonująca

umowy
cywilnoprawne 

*** Podmiot zgłaszający od 10 do 49 ubezpieczonych.

zwolnienie ze składek ZUS dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z WUP (z FGŚP)

dofinansowanie do wynagrodzeń
pracowników z WUP (z FGŚP)

dofinansowanie kosztów zatrudnienia z PUP (od starosty)

elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

gwarancje kredytowe de minimis z BGK

gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK

gwarancje z Funduszu Gwarancji
Płynnościowych BGK

gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych
i efektywnych ekonomicznie z BGK

dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych BGK (w przygotowaniu)

dopłaty do oprocentowania kredytów
bankowych BGK (w przygotowaniu)

pożyczki w ramach Tarczy Płynnościowej PFR

preferencyjne częściowo
umarzalne pożyczki w ramach

Tarczy Finansowej z PFR 

wykup udziałów, akcji i obligacji,
skup należności przez PFR

(w ramach Tarczy
Kapitałowej PFR)

pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu)

ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych
ze środków UE z krajowych i regionalnych

programów operacyjnych (BGK)

subwencja (pożyczka) z PFR

pożyczki obrotowe z ARP na finansowanie
deficytu i wypłatę wynagrodzeń

leasing operacyjny
dla sektora transportu drogowego

zwolnienie ze składek ZUS**

zwolnienie z 50 proc. składek ZUS*** 

dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
z WUP (z FGŚP)

dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 
z WUP (z FGŚP)

dofinansowanie kosztów zatrudnienia z PUP (od starosty)

elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

dofinansowanie kosztów zatrudnienia 
z PUP (od starosty)

gwarancje kredytowe de minimis z BGK

gwarancje kredytowe de minimis z BGK

subwencja (pożyczka) z PFR

subwencja (pożyczka) z PFR

gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych 
i efektywnych ekonomicznie z BGK

gwarancje Biznesmax dla firm innowacyjnych 
i efektywnych ekonomicznie z BGK

pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu)

elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

pożyczki płynnościowe z BGK (w przygotowaniu)

świadczenie postojowe

gwarancje i pożyczki z BGK

elastyczny czas pracy i warunki zatrudnienia

dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej z PUP (od starosty)

nisko oprocentowana pożyczka dla mikro-
przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych
ze środków UE z krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych (BGK)

nisko oprocentowana pożyczka dla mikro-
przedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych 
BGK (planowane, w trakcie opracowywania)

pożyczki obrotowe z ARP na finansowanie 
deficytu i wypłatę wynagrodzeń 

leasing operacyjny dla sektora 
transportu drogowego

ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych 
ze środków UE z krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych (BGK)

świadczenie postojowe

TO PIENIĄDZE PRZEWIDZIANE NA WSPARCIE 
DLA FIRM W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ 3.0 
(W TYM 100 MLD ZŁ W RAMACH PFR)  

Ułatwienia
podatkowe JAKIE:

300–320

ulga IP Box 
w trakcie 
roku po-
datkowego

odliczenie 
kosztów B+R 
w trakcie roku 
podatkowego

wsteczne 
rozliczanie 
strat 
podatkowych

odliczenie 
darowizn na 
zwalczanie 
COVID-19

przedłużenie 
terminu 
składania 
zeznań 
rocznych

stawka 
0% VAT 
od darowizn 
na zwalczanie 
COVID-19

jednorazowa 
amortyzacja 
dla firm pro-
dukujących 
towary 
związane 
z przeciw-
działaniem 
COVID-19

więcej czasu (do 1 czerwca br.) na przekazanie 
do US pobranych w marcu i kwietniu 
zaliczek na PIT od przychodów 
z szeroko rozumianej pracy

mali podatnicy PIT i CIT (taki status mają 
głównie samozatrudnieni i mikroprzedsię-
biorcy) mogą w ciągu roku zrezygnować 
z zaliczek uproszczonych

przesunięcie 
terminu do 
zapłacenia 
podatku od 
przychodów 
z budynków

Samozatrudniony
Mikroprzedsiębiorca
Mały przedsiębiorca

Średni przedsiębiorca 
Duży przedsiębiorca

DLA KOGO:

Firmy mogą też liczyć na zwolnienia albo odroczenia z podatków i opłat lokalnych. Przy czym od gminy zależy, 
czy zdecyduje się na ich wprowadzenie, a jeśli tak, to kto konkretnie otrzyma tego rodzaje wsparcie i na jakich zasadach. 

stan prawny na 21 kwietnia 

mld zł

* Zatrudnienie średnioroczne w ustawowym okresie plus warunek dotyczący poziomu obrotów lub sumy aktywów bilansu z art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy – Prawo przedsiębiorców. ** Podmiot zgłaszający mniej niż 10 ubezpieczonych.

ułatwienia w spłacie pożyczek udzielonych
ze środków UE z krajowych i regionalnych
programów operacyjnych (BGK)

RM
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Dla tysięcy firm, które ucierpiały z powodu 
koronawirusa, rząd w ramach trzech tarcz 
antykryzysowych przygotował dziesiątki 
form wsparcia w formie zwolnień z ZUS, 
świadczenia postojowego, dopłat do pensji, 
pożyczek udzielanych na preferencyjnych 

warunkach, gwarancji, a także ułatwień 
podatkowych. Niestety, wielu przedsiębior-
ców, chcąc skorzystać z pomocy, gubi się 
w tym szerokim wachlarzu możliwości. 
Dlatego dziś w trzeciej części dodatku 
specjalnego „Tygodnika Gazety Prawnej” 

(pierwsza ukazała się 3 kwietnia, a druga 
17 kwietnia) w przejrzystej formie tabela-
rycznej pokazujemy, komu przysługuje dany 
rodzaj wsparcia, na czym ono polega, jakie 
warunki trzeba spełnić, a także gdzie należy 
złożyć wniosek.              UW©℗

ŚCIĄGA DO POBRANIA I WYDRUKU


