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Krajowa Izba Doradców Podatkowych zwraca się z apelem o niezwłoczne podjęcie działań 

przez Ministra Finansów celem zapobieżenia opodatkowania firm, które będą miały, lub już 

mają umorzoną część subwencji otrzymanej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach 

Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników. 

Ponieważ sprawa dotyczy różnorodnych podatników, od tych najmniejszych po firmy 

średniej wielkości wymaga to podjęcia kompleksowych działań i zmian w wielu aktach 

prawnych, na co pozostało bardzo mało czasu. Termin płatności zaliczki na podatek 

dochodowy od umorzonej części subwencji przypada bowiem na 21 czerwca 2021 roku. 

Pragniemy wskazać, że w przypadku mikroprzedsiębiorców mamy do czynienia z szerokim 

wachlarzem rodzajów opodatkowania od tzw. karty podatkowej, przez ryczałt 

ewidencjonowany po zasady ogólne ze skalą podatkowa lub podatkiem liniowym i w 

zależności od formy prawnej lub wielkości podatnika mamy do czynienia z podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.  

Charakter umorzenia części lub całości subwencji wskazuje na to, że opodatkowaniu 

podlegać będzie kwota umorzenia w sposób przewidziany dla innych przychodów, gdyż 

umorzenie nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej podatnika. Nie podlega ono 

zatem opodatkowaniu w ramach karty podatkowej, czy też opodatkowaniu w ramach 

ryczałtu ewidencjonowanego. W takim przypadku będzie musiało ono być opodatkowane na 

zasadach ogólnych u podatników stosujących kartę podatkową lub ryczałt 

ewidencjonowany, co dodatkowo skomplikuje ich rozliczenia podatkowe. 

Wskazujemy, że inne elementy pomocowe w ramach poszczególnych tarcz nie stanowią 

przychodu podatkowego zarówno w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych, jak i w przypadku przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych: 
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1. umorzenie bezzwrotnej pożyczki ze środków Fundusz Pracy na pokrycie bieżących 

kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd ust. 

10), 

2. dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń pracowników w przypadku 

znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy (art. 15gga. ust. 25), 

3. jednorazowe dotacje z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców 

(art. 15zze 4 ust. 15), 

  

Opodatkowanie umorzenia subwencji będzie miało negatywny wpływ na podmioty, które 

uzyskały pomoc w ramach tego instrumentu. Staną one bowiem przed koniecznością zapłaty 

podatku, którego nie przewidziały i który terminowo nałoży się u nich z koniecznością 

zwrotu części nieumorzonej dotacji. Może to spowodować zachwianie płynności finansowej 

zwłaszcza u małych podmiotów. 

Wskazujemy również, że być może najszybszym sposobem dla osiągnięcia neutralności 

podatkowej umorzenia subwencji byłoby wydanie w ramach delegacji ustawowej 

rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dla podatników 

do czasu wprowadzenia rozwiązań ustawowych. 

Powyżej wskazane przyczyny zestawione z trudną sytuacją wielu firm odczuwających skutki 

zamknięcia gospodarki, skłoniły nas do skierowania obecnego apelu do Ministra Finansów 

o zastosowanie nadzwyczajnych środków w ramach polityki fiskalnej państwa odnośnie 

wyłączenia z przychodów podatkowych umorzonej części subwencji PFR. 
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