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wg rozdzielnika

Szanowni Państwo, 

w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 uchwalona została 

ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw1 (dalej: Ustawa antykryzysowa), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania 

w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do 

dotychczas obowiązujących regulacji. Jednocześnie w dniu 16 kwietnia br., została 

uchwalona kolejna ustawa, tj. ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22, 

będąca uzupełnieniem i częściowo nowelizacją tej pierwszej. W jej wyniku możliwości 

udzielania wsparcia przez JST zostały dodatkowo rozszerzone. 

Z kolei przyjęty przez Komisję Europejską w dniu 19 marca br. Komunikat dot. 

Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w 

kontekście trwającej epidemii COVID-19 (dalej: Tymczasowe ramy)3, został 

znowelizowany w dniu 3 kwietnia br., uelastyczniając zasady udzielania pomocy publicznej 

w związku z COVID-19 (m.in. poprzez dodanie Sekcji 3.9 dotyczącej pomocy w formie 

odroczenia płatności podatku lub składek na ubezpieczenie społeczne, która ma znaczenie 

w zakresie instrumentów JST).

1 Dz.U. z 31 marca 2020 r., poz. 568.

2 Dz.U. z 17 kwietnia 2020 r., poz. 695.

3 Communication from the Commission of 19 March 2020, C(2020)1863, OJ C 091I of 20.3.2020, p.1. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework_pl.pdf.
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Ponadto, w dniu 23 kwietnia br. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy 

nr SA.56922, który dotyczy części form pomocy udzielanej przez JST. 

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o pilne przekazanie gminnym 

organom podatkowym uaktualnionej wersji pisma, odnoszącego się do możliwych do 

podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego działań, które przesyłam w załączeniu. 

Zaktualizowane wyjaśnienia zostaną również zamieszczone na stronie UOKiK w zakładce 

uokik.gov.pl/Pomoc publiczna/COVID-19 a pomoc publiczna/Wyjaśnienia4. 

Pragnę zwrócić uwagę, iż ww. wyjaśnienia zostały zaktualizowane w zakresie:

1) nowelizacji Tymczasowych ram oraz Ustawy antykryzysowej;

2) nowych instrumentów wprowadzonych w art. 15p ust. 2 oraz art. 15q ust. 2 Ustawy 

antykryzysowej;

3) możliwości kwalifikacji ulg w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na 

podstawie Ordynacji podatkowej jako pomocy mającej na celu zaradzenie 

poważnym zaburzeniom w gospodarce (stosownie do art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 Ustawy 

antykryzysowej);

4) zatwierdzenia przez KE programu pomocowego, przewidującego udzielanie pomocy 

przez JST (co de facto oznacza, że pomoc może być wdrażana); 

5) kwalifikacji pomocy udzielanej przez JST w ramach Sekcji 3.1 lub Sekcji 3.9 

Tymczasowych ram;

6) kodów stosowanych przy przesyłaniu sprawozdań o pomocy publicznej z 

wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

Z poważaniem,

Piotr Pełka
Dyrektor

Departamentu Monitorowania
Pomocy Publicznej

/podpisano elektronicznie/

Załącznik: 1

4   https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972


