
 

Koronawirus i gospodarka – zapoznajcie się Państwo z pakietami pomocy! 

 

Znajdujemy się w trudnych i wymagających czasach dla wszystkich firm. Aby 

wesprzec podatników w kryzysie wywołanym przez koronawirusa, przygotowano dalsze 

obszerne programy wsparcia z najważniejszymi dotacjami. Poniżej przedstawimy 

programy które skompletowalismy dla Państwa. 
 
Jeśli mają Państwo pytania prosimy o kontakt!.Chętnie pomożemy! 
 
Spis treści:  
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2. Dostosowanie zaliczek i wpłat 

3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 
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11. Obniżka stawki podatku VAT w gastronomii - 

12. Ważne zmiany dotyczące krótkoterminowego zatrudnienia 

13. Istotne informacje o próbach wyłudzeń w sieci 
 
 

0. Informacje ogólne 
 

Informacje Ministerstwa Finansów dostepne są pod adresem: 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2020-03-13-Corona-

FAQ.html 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-
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FAQ_Corona_Steuern.html?cms_pk_kwd=06.04.2020_FAQ+Corona+Steuern+&cms_

pk_campaign=Newsletter-06.04.2020 

 

Informacje dostarczone przez Ministerstwo Gospodarki oraz aktualne programy 

finansowania są dostepne pod adresem: 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/coronahilfe.html 

Informacje Ministerstwa Pracy są dostepne dla Państwa pod adresem: 
 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/informationen-

corona.html 

 
1. Odroczenie zaplaty należnych podatków, składek na ubezpieczenie 

społeczne oraz na rzecz zrzeszeń zawodowych 
 

Jeśli jako przedsiębiorcy w wyniku pandemii koronawirusa bezpośrednio ponoszą 

Państwo znaczne straty ekonomiczne, możliwe jest przesuniecie zapłaty podatków do 31 

grudnia 2020 r. (podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych i dopłata 

solidarnościowa). Dotyczy to również podatku od sprzedaży. 

 

Odroczenie jest w zalożeniu wolne od odsetek. 

 

Pomoc w składaniu wniosków jest dostepna tutaj: 
 

https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-

_ergaenzende_antragshilfe.pdf 

Jeśli nie było możliwe zlożenie zeznania podatkowego na czas ze względu na skutki 

kryzysu koronawego, po zlożeniu odpowiedniego wniosku jest możliwe przedłużenie 

terminu spłaty do dwóch miesięcy.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-

23-verlaengerung-der-erklaerungsfrist-fuer-vierteljaehrliche-und-monatliche-lohnsteu-

eranmeldungen-waehrend-der-corona-
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krise.html?cms_pk_kwd=23.04.2020_Verl%C3%A4ngerung+der+Erkl%C3%A4rungs-

frist+f%C3%BCr+viertelj%C3%A4hrliche+und+monatliche+Lohnsteueranmeldun-

gen+w%C3%A4hrend+der+Corona-Krise+&cms_pk_campaign=Newsletter-

23.04.2020  

 

Należy pamiętać, że wnioski o odroczenie podatku handlowego należy składac 

odpowiedzialnym za rozpatrzenie wniosku instytucjom. 

Tutaj można znaleźć wzor wniosku, aby odłożyć spłate należnych składek na 

ubezpieczenie społeczne: 

https://www.hwk-erfurt.de/artikel/stundung-der-sozialversicherung-moeglich-

4,0,1284.html.  

 

2. Dopasowanie zaliczek i wpłat 

 

Ponadto istnieje możliwość zastosowania w sposob uproszczony dostosowania  zaliczki 

na podatek dochodowy i podatek dochodowy od osób prawnych (w tym dopłatę 

solidarnościową) oraz ustalić stawkę podatku handlowego. 

 

Pomoc w zlożeniu wniosku znajduje się pod adresem: 

 

https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-

_ergaenzende_antragshilfe.pdf 

 

Możliwe jest również retrospektywne dostosowanie zaliczki na podatek VAT już 

dokonanej przez wiele firm. Najłatwiejszym i najszybszym sposobem jest przesłanie 

poprawionej rejestracji za pośrednictwem ELSTER przy pomocy formułarza: 

Anmeldung der Sondervorauszahlung „USt 1 H“ Rejestracja specjalnej zaliczki od 

podatku handlowego„USt 1 H”. 

 

Dotychczasowo przyznane przesuniecie terminu zapłaty pozostaje w mocy prawnej. 
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https://www.linkedin.com/posts/karin-kutz-647244152_gemeinsam-appelhagen-
coronakrise-activity-6650041975343054848-WbU8 
 

Należy pamiętać, że specjalne przepisy obowiązują w Berlinie (w uzasadnionych 

wyjątkowych przypadkach), Bremie (przy wskazaniu oczekiwanego spadku sprzedaży) i 

Meklemburgii (na wniosek dotyczą w całości lub w części podatku do zapłacenia). 

 

3.  Zawieszenie postępowania egzekucyjnego 

Jeśli skutki kryzysu koronawego dotkną Państwa bezpośrednio i w dużym stopniu, mogą 

Państwo liczyc na przyznanie odroczenia wykonania do 31 grudnia 2020 r. kary domyślne 

za okres od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zostaną uchylone. 

Pomoc w zlożeniu wniosku znajdziecie Państwo pod adresem: 

https://finanzen.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-

_ergaenzende_antragshilfe.pdf 

4. Kompensowanie strat 
 

Na specjalny wniosek jest możliwe przeprowadzenie odroczenia spłaty zaleglych 

zobowiazan, jeśli pandemia koronawirusa nie dotknie Państwa bezposrednio. To 

wszystko w zalożeniu, ze zaliczki na 2020 r. zostały już zmniejszone do 0 euro i 

założeniu, że nie oczekują Państwo ujemnych dochodów w bieżącym roku. 

 

Stawka ryczałtowa obowiazuje w Państwa przypadku jesli powstałe straty wynosza 15% 

dochodów i / lub dochodu z najmu i dzierżawy w roku kalendarzowym 2019. Jest 

ograniczona do maksymalnie 1 miliona euro lub, w przypadku wspólnego rozliczenia od 

podatku, do maksymalnie 2 milionów euro. Państwa dochody moga byc obnizone do 0 

EURO, a wiecej szczegołów znajdziecie Państwo tutaj: 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-

Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-

Vorauszahlungen-fuer-2019.html 

Bundesland Saksonia-Anhalt opublikował poniższe wskazówki w wypełnieniu wniosku: 

https://steuerberater-verband.de/wp-content/uploads/2020/05/antrag-sa.pdf 
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5. Przedłużenie terminów składania deklaracji podatkowych 
 

Ta kwestia jest rozpatrywana inaczej w całym kraju. Z naszego doświadczenia wynika, 

że uzasadnione indywidualne wnioski są akceptowane. Dotyczy to również terminu 

przygotowania miesięcznej deklaracji VAT, pod warunkiem, że obecne rozliczenie nie 

może być zrealizowane w terminie z powodu choroby. 

 

Ministerstwo Finansów w Hesji po zlożeniu odpowiedniego wniosku przyznaje ogólne 

przedłużenie terminu o dwa miesiące na złożenie deklaracji zaliczkowych w okresie 

10 kwietnia 2020 r.- 10 maja 2020 r. 
 

Wiecej szczegolów jest dostepnych dla Państwa pod adresem: 

 

https://wirtschaft.hessen.de/sites/default/files/media/hmdf/faq_zum_thema_steuern_-

_stand_04.04.2020.pdf 

Bawaria przyznaje także przedłużenie terminu o dwa miesiące na złożenie deklaracji 

zaliczkowych.  

 

https://www.stmfh.bayern.de/service/finanzielle_hilfen/corona_2020/default.asp 

Na terenie calych Niemiec, po zlożeniu odpowiedniego wniosku, możliwe jest 

otrzmanie dodatkowych dwoch miesięcy na przygotowanie deklaracji podatku od 

wynagrodzeń, jeśli nie jest możliwe jej terminowe przygotowanie z powodu pandemii 

koronawirusa. Źródło: List Ministerstwa Finansów z 23 kwietnia 2020 r.: 
 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-04-
23-verlaengerung-der-erklaerungsfrist-fuer-vierteljaehrliche-und-monatliche-lohnsteu-
eranmeldungen-waehrend-der-corona-
krise.html?cms_pk_kwd=23.04.2020_Verl%C3%A4ngerung+der+Erkl%C3%A4rungs-
frist+f%C3%BCr+viertelj%C3%A4hrliche+und+monatliche+Lohnsteueranmeldun-
gen+w%C3%A4hrend+der+Corona-Krise+&cms_pk_campaign=Newsletter-
23.04.2020 
  

Wraz z przelożeniem terminu zlożenia deklaracji, zostaje przesuniety termin płatności. 
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6. Pomoc dla gospodarki 

 

Pomoc w nagłych wypadkach 

 

Program Niedersachsen-Soforthilfe Corona w ramach pomocy nadzwyczajnej przy 

wsparciu finansowym rządu federalnego Niemiec 

 

Programy wsparcia dla Dolnej Saksonii znajda Państwo tutaj: 

 
https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-Hilfsprogramme/index.jsp 
 

Ogólne informacje na temat programów wsparcia innych krajów związkowych.są 

dostepne na blogu „Für.Gründer.de GmbH”: 
 

https://www.fuer-gruender.de/blog/corona-soforthilfen-bundeslaender/ 

https://www.fuer-gruender.de/impressum/ 
 

Liste odpowiedzialnych organów państwowych można znaleźć tutaj: 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/03/2020-03-29-PM-
Verwaltungsvereinbarung-Soforthilfe-Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=4 

 

Dalsze pożyczki i finansowanie 

 

Za zgodą Komisji Euroopejskiej utworzono szybki kredyt KfW. Dla firm ktore 

• zatrudniają więcej niż 10 pracowników, 

• ktore działają na rynku od 1.stycznia.2019 

• i generowaly zysk przes ostatnie trzy lata  

 

bedzie udzielona jako pożyczka natychmiastowa. Rząd federalny Niemiec przejmuje 

100% ryzyka kredytowego. Dlatego nie dochodzi do przeprowadzenia oceny ryzyka 

jak w przypadku zwyklego kredytu. Stopa procentowa wynosi 3%, a okres spłaty 

wynosi 10 lat. 
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Kredyt o wysokości do 25% rocznego obrotu w roku 2019, 

• dla firm zatrudniających do 50 pracowników maksymalnie 500 tys. euro, 

• dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników - maksymalnie 800 tys. euro 

 

jest dostepny od 15. kwietnia 2020. 

 

Poniżej dostepny jest arkusz z objasnieniami dotyczącymi kredytu:  
 
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/F%C3%B6rderprogramme-
(Inlandsf%C3%B6rderung)/PDF-Dokumente/6000004525_M_078.pdf 
 

Wskazówki dotyczace wszystkich kredytów od KfW w czasie kryzysu znajdziecie 

Państwo pod adresem:  

 

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unterneh-

men.html 

 

Uzyskanie dostepu do pożyczek KfW jest możliwe za posrednictwem banku. 

 

Poprzez te linki znajdziecie Państwo dodatkowe dokumenty i wydruki, aby odpowiednio 

przygotować się na spotkanie ze swoim doradca bankowym. 

https://corona.kfw.de/ 

https://vdb-info.de/aktuelles/pressemitteilungen/corona-krise-buergschaftsbanken-er-

weitern-unterstuetzung-von-kmu 

https://vdb-info.de/media/file/39451.VDB-

UEbersicht_der_Umsetzung_der_Krisenmassnahmen.pdf 

Ponadto rząd federalny zapewnia gwarancje eksportowe (Hermesbürgschaften) w celu 

ochrony firm przed ryzykiem zwiazanym z płatnościami w biznesie międzynarodowym. 

 

https://www.agaportal.de/news/beitraege/coronavirus-auswirkungen 

 

Kredyty dla dostawców są zabezpieczone wspólną ochronną tarczą rządu federalnego 

i organów udzielających pożyczek. 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-16-GPM-

Warenverkehr.html 

7. Pomoc dla samozatrudnionych  

 

Osoby prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek mają łatwiejszy dostęp 

do otrzymania podstawowego wsparcia socjalnego, aby zapewnić sobie środki 

utrzymania i zakwaterowanie. Przegląd aktywów jest zawieszony na sześć miesięcy. 

Świadczenia powinny być wypłacane sprawnie. Za wypłacanie powyższych swiadczen 

jest odpowiedzialna agencja pracy. 

 

https://www.arbeitsagentur.de/corona-faq-grundsicherung 
 

8. Pomoc dla rodzin  

 

Zasiłek na dziecko w nagłych wypadkach przyznawany jest rodzicom o niskich 

dochodach od 1 kwietnia 2020 r. Wynosi on 185 euro na jedno dziecko miesięcznie. 

Odpowiedzialny za wypłate zasilku jest fundusz rodzinny. 
 

https://www.bmfsfj.de/kinderzuschlag 
 

9. Wsparcie dla pracowników w dobie kryzysu 

 

W przypadku pracowników dotkniętych skutkami kryzysu koronawego zapomogi i 

wsparcie pracodawcy do kwoty 1 500 euro w 2020 r. zwolnione beda z podatków i i 

odprowadzenia składek na rzecz ubezpieczeń społecznych, jeśli płatność zostanie 

wniesiona jako wkład do bieżących wynagrodzeń. 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-

tent/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/04/2020-04-03-GPM-

Bonuszahlungen.html 

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919601.pdf 
 

Federalne Ministerstwo Finansów zwraca uwagę na fakt, że te ulgi nie obejmują 

subwencji na świadczenia z tytułu krótkoterminowego zatrudnienia. 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2020-04-09-
steuerbefreiung-fuer-beihilfen-und-unterstuetzungen.pdf?__blob=publicationFile&v=5 

W tym celu przepisy Corona Steuerhillfegesetz w § 3 nr 28a EStG zostały uzupełnione o 

odrębne rozporządzenie w sprawie ulg podatkowych. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 

31 grudnia 2020 r. zasiłki krótkoterminowe (KUG) zostaną podwyższone do 80% poprze-

dnich wynagrodzeń netto. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Con-
tent/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/19_Legisl
aturperiode/Gesetze_Verordnungen/2020-04-30-Corona-Steuerhilfegesetz/2-Regie-
rungsentwurf.pdf;jsessionid=5CCD876DB3856708C4EF7028CCDD8BC8.delivery1-
replication?__blob=publicationFile&v=6 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919601.pdf 
 

10. Homeoffice 
 

Ze względu na obecną sytuację Federalne Ministerstwo Gospodarki oferuje małym i 

średnim firmom wsparcie finansowe w ramach programu finansowania „go-digital”, jeśli 

tworzone są krótkoterminowe miejsca pracy w trybie Homeoffice, czyli pracy zdalnej. 
 

https://www.bvmw.de/news/5464/go-digital-foerderung-von-homeoffice/ 

https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-Hilfsprogramme/index.jsp 
 

11. Obniżka stawki podatku VAT w gastronomii - 

 

Podatek od sprzedaży artykułów spożywczych w branży gastronomicznej obniży się w 

Niemczech od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. Stawka podatku VAT bedzie 

wynosiła 7%. 

 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/196/1919601.pdf 

 

12. Ważne zmiany dotyczące krótkoterminowego zatrudnienia 
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Okres  zatrudnienia w postaci zatrudnienia krótkoterminowego zostal przedlużony i trwa 

obecnie do pięciu miesięcy lub 115 dni. 
 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialschutz-

Paket/sozialschutz-paket.html 
 
 

13. Istotne informacje o próbach wyłudzen w sieci. 

 

Nawet w tych trudnach czasach znajda się oszuści gotowi skorzystac na cudzym 

nieszczęściu! Nadrenia Północna-Westfalia musiała na tydzień zatrzymać program 

pomocy w nagłych wypadkach z powodu licznych prob wyłudzeń, Badenia 

Wirtembergia ostrzega również przed oszustwami w związku z pomocą finansową oraz 

fałszywymi wiadomościami e-mail w związku z zasiłkiem krótkoterminowym. W Dolnej 

Saksonii pojawilo się złośliwe oprogramowanie w postaci wiadomości E-Mail o 

niebezpiecznej treści.  

 

Więcej informacji na: 

 

https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Corona-Be-

trug-LKA-warnt-vor-Mail,corona2192.html 

https://www.nbank.de/Blickpunkt/Uebersicht-der-Hilfsprogramme/index.jsp 

 
https://www.sueddeutsche.de/politik/nrw-corona-soforthilfe-webseite-betrug-1.4874750 
 https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/artikel-gefaelschte-mails-kurzar-
beit-100.html 
https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Corona-Be-
trug-LKA-warnt-vor-Mail,corona2192.html 
 

Jeśli odczuwają Państwo skutki kryzysu zwiazanego z koronawirusem, w celu 

zapewnienia sobie ochrony prosimy o kontakt przede wszystkim za pośrednictwem 

oficjalnych i ogólnodostepnych stron internetowych ministerstw federalnych. Wykaz 

organów państwowych odpowiedzialnych za udzielenie pomocy w nagłych wypadkach 

został opublikowany i dołączony. W ten sposób zazwyczaj można również uzyskać 

dostęp do regionalnych możliwości wsparcia. 
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Pamiętajmy: kontrole przez organy państwowe moga odbywacie się nawet w niedlugim 

czasie po złożeniu wniosku. Dlatego powinno przechowywać się wszystkie dokumenty i 

informacje pomocne w dostarczeniu dowodów dotyczacych uzasadnionego zlożenia 

wniosku przez co najmniej pięć lat. 
 


