RODZAJ POMOCY

SPECYFICZNA
PRZESŁANKA UDZIELENIA
POMOCY

KOGO
DOTYCZY

ODESŁANIE DO
PRZEPISU

TERMIN
WEJŚCIA
W ŻYCIE

ULGI DLA NGO JAK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1

Dofinansowanie części
wynagrodzenia (wraz ze składkami
od pracodawcy) pracowników oraz
osób zatrudnionych na podstawie
umowy cywilnej

NGO

Art. 15zze ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

2

Wstrzymanie pobierania
wynagrodzeń dla organizacji
zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi lub prawami pokrewnymi

NGO

Art. 15l ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

3
4

Wstrzymanie pobierania opłat
abonamentowych

NGO

Art. 15l ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

Wydłużenie o 3 miesiące wypełniania
obowiązków sprawozdawczych,
w tym sporządzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego

NGO

Rozporządzenie MF w sprawie
obowiązków sprawozdawczych
na podst. art. 15zzl ustawy
o COVID-19

1 IV 2020 r.

5

Dofinansowanie części
wynagrodzenia (wraz ze składkami
od pracodawcy) pracowników oraz
osób zatrudnionych na podstawie
umowy cywilnej, objętych
przestojem ekonomicznym albo
obniżonym wymiarem czasu pracy

Zmniejszenie przychodów
ze sprzedaży towarów i usług

NGO

Art. 15g ustawy o COVID-19

W trakcie procesu
legislacyjnego

6

Zwolnienie z podatku
od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych
z prowadzeniem działalności

Pogorszenie płynności finansowej

NGO

Art. 15p ustawy o COVID-19

W trakcie procesu
legislacyjnego

7

Przedłużenie terminów płatności
rat podatku od nieruchomości,
płatnych w IV, V i VI 2020 r. do 30
IX 2020 r.

Pogorszenie płynności
finansowej

NGO

Art. 15q ustawy o COVID-19

W trakcie procesu
legislacyjnego

8

Zmiana warunków lub terminu
spłaty kredytu

Ocena sytuacji finansowej
i gospodarczej

NGO

Art. 31f ustawy o COVID-19

W trakcie procesu
legislacyjnego

Zmniejszenie przychodów
z działalności statutowej

REALIZACJA I ROZLICZANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH

9

Wydłużenie terminu na złożenie
sprawozdania z wykonania
dowolnego zadania publicznego
oraz rozliczenia dotacji

NGO

Art. 15zzl ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

10

Uznanie za uzasadnione
wydatków poniesionych na
sfinansowanie działań realizowanych
w ramach zadania publicznego,
które musiały zostać odwołane

NGO

Art. 15zzl ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

11

Zlecanie zadań w celu przeciwdziałania
COVID-19 z pominięciem otwartego
konkursu ofert

NGO

Art. 15zzm ustawy o COVID-19

1 IV 2020 r.

12

Zmiany terminów, sposobu i zakresu
wykonania umowy o realizacji
dowolnego zadania publicznego1

NGO

Art. 15zzzzzb ustawy
o COVID-19

W trakcie procesu
legislacyjnego

13

Wydłużenie przynajmniej do 15 X 2020 r.
terminu zamieszczenia sprawozdania
merytorycznego i finansowego na stronie
NIW

OPP

Rozporządzenie PKdsPP
(w przygotowaniu) na
podstawie art. 15zzzzze
ustawy o COVID-19

W przygotowaniu
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POMOCY

KOGO
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ODESŁANIE DO
PRZEPISU

Rozporządzenie MF w sprawie
CIT-8

27 III 2020 r.

Art. 52v ustawy o PIT

W trakcie procesu
legislacyjnego

TERMIN
WEJŚCIA
W ŻYCIE

INNE ROZWIĄZANIA

14

Wydłużenie do 31 VII 2020 r.
terminu złożenia zeznania
o wysokości dochodu (straty) CIT-8

Niektóre NGO
- patrz objaśnienie
terminów

15

Wydłużenie do 1 VI 2020 r.
terminu przekazywania przez
podatników 1% (do 30 VI 2020 r.
w przypadku korekty zeznania
podatkowego)

OPP

16

Głosowanie poza posiedzeniami
władz fundacji może odbywać
się z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej

FUND.

Art. 5 ustawy o fundacjach

W trakcie procesu
legislacyjnego

17

Głosowanie poza posiedzeniami
władz stowarzyszenia może
odbywać się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

STOW.

Art. 10 Prawa o
stowarzyszeniach

W trakcie procesu
legislacyjnego

18

Dofinansowanie na przygotowanie
i realizację działań podejmowanych
w uzupełnieniu zadań administracji
publicznej w celu przeciwdziałania
COVID-19 w społecznościach lokalnych

NGO

Uchwała RM

W przygotowaniu

19

Dofinansowanie na przygotowanie
i realizację działań podejmowanych
w zastępstwie bądź w uzupełnieniu zadań,
które w całości lub części musiały zostać
odwołane lub w celu podtrzymania
funkcjonowania organizacji zagrożonego
na skutek COVID-19

NGO

Uchwała RM

W przygotowaniu

1 Zmiana terminów, sposobu i zakresu wykonania umowy o realizacji zadania publicznego nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych

(art. 15zzzzzc ustawy o COVID-19) oraz czynu zabronionego (art. 15zzzzzd ustawy o COVID-19)

OBJAŚNIENIE TERMINÓW
NGO: Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udppiw
Niektóre NGO: Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udppiw, które osiągają wyłącznie dochody wolne od podatku n
a podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 865 z późn. zm.)
lub których przychody z działalności pożytku publicznego stanowią przynajmniej 80% wszystkich przychodów
OPP: Organizacja pożytku publicznego
FUND.: Fundacja
STOW.: Stowarzyszenie
Ustawa o COVID-19: ustawa z dnia 2 III 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 późn. zm.)
Ustawa o fundacjach: ustawa z dnia 6 IV 1984 o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491)
Prawo o stowarzyszeniach: ustawa z dnia 7 IV 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 913)
Ustawa o PIT: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz .1387)
Rozporządzenie MF w sprawie obowiązków sprawozdawczych: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 III 2020 r. w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania
do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570)
Rozporządzenie MF w sprawie CIT-8: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 III 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 542)
Rozporządzenie PKdsPP: Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie określenia innych terminów
wypełniania przez organizacje pożytku publicznego obowiązku, o którym mowa w art. 23 ust. 6 lub ust. 6b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w przygotowaniu)
Uchwała RM: Uchwała Rady Ministrów w sprawie Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania
Skutkom COVID-19 (w przygotowaniu)

