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Warszawa, 4 maja 2020 r. 

TARCZA FINANSOWA – KOMUNIKAT 

 

Ruszyła Tarcza Finansowa  

– pierwsza realna pomoc dla przedsiębiorców 

Ruszyła Tarcza Finansowa stanowiąca wreszcie realne wsparcie dla podatników odnotowujących spadek 

obrotów ze względu na pandemię koronawirusa i towarzyszący jej kryzys gospodarczy. 

O ile poprzednie rozwiązania dotyczyły przede wszystkim wsparcia mikrofirm, lub stosunkowo 

niewielkiego dofinansowania wynagrodzeń i składek, w ramach Tarczy Finansowej można uzyskać nawet 

środki w wysokości 3,5 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorców. 

Dla mikrofirm wsparcie uzależnione jest od dwóch czynników: 

 spadku obrotów (trzy progi 25-50%; 50-75%; 75-100%) 

 liczby pracowników (do maksymalnie 9) 

 

Spadek obrotów (chodzi o przychód ze sprzedaży a nie dochód) powinien wystąpić po 1 lutego 2020: 

1. w porównaniu do miesiąca poprzedniego (np. kwiecień 2020 do marca 2020) lub 

2. analogicznego okresu z zeszłego roku (np. marzec 2020 do marca 2019). 

 

Poniżej na podstawie danych Polskiego Funduszu Rozwoju przedstawiono możliwą wysokość wsparcia w 

ramach Tarczy Finansowej: 

 

Maksymalnie wsparcie może zatem wynieść 36.000 zł na każdego pracownika pełnoetatowego, co daje przy 9 

pracownikach (limit dla mikrofirmy) kwotę 324.000 zł wsparcia. 
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Program zakłada jeszcze większe wsparcie dla małych i średnich firm, w tym przypadku uzależniony od obrotów: 

 

Subwencja może osiągnąć kwotę do 3,5 mln zł, w zależności od spadku obrotów i przychodu za rok poprzedni. 

 

Z punktu widzenia przedsiębiorcy – kilka uwag praktycznych: 

 

 Wnioski składane są za pomocą bankowości elektronicznej bez dodatkowych formularzy. Dane 

są jednak weryfikowane w bazach publicznych, zwłaszcza podatkowych. W przypadku gdy znaczące 

obniżenie obrotów miało miejsce w kwietniu 2020 r. warto złożyć jak najszybciej deklarację VAT za 

miesiąc kwiecień, aby administracja dysponowała danymi umożliwiającymi porównanie obrotów. 

 

 Wsparcie uzależnione jest od wysokości przychodu, a nie dochodów. 

 

 Warto przeanalizować jakie dane najkorzystniej porównywać. Może się okazać, że obniżka 

przychodu w kwietniu będzie wyższa niż w marcu (w stosunku rok do roku) i lepiej złożyć wniosek po 

spłynięciu danych za kwiecień 2020 r., a nie jak najszybciej. 

 

 Subwencja jest zwracana w części 25%, pod warunkiem utrzymania miejsc pracy przez okres 12 

miesięcy. 

 

 Subwencja musi być przeznaczona na szerokorozumiane pokrycie kosztów działalności 

gospodarczej, a nie tylko wypłatę wynagrodzeń. Obejmuje to spłatę rat kredytów i leasingów, opłacenie 

czynszu, spełnienie świadczeń z umów z kontrahentami (zapłata za towary i usługi). 

 

Kontakt do eksperta: 

 

Wojciech Pławiak 

ekspert BCC ds. podatków 
tel. 609 241 737 
e-mail: wojciech.plawiak@bcc.org.pl 
 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Emil Muciński 
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC 
tel. 602 571 395, 22 58 26 113 
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl 
 
 

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski 
działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i 
pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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