
Tarcza antykryzysowa

Jak ochronić swoją firmę 
korzystając ze wsparcia 
finansowego

FURTHER TOGETHER



Dofinansowanie do wynagrodzeń 

i współfinansowanie postojowego

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Skrócenie czasu uzyskania dofinansowania

 Uzyskanie maksymalnej wysokości wsparcia

 Gwarancja prawidłowości rozwiązań i wsparcie podczas ewentualnej kontroli 

Zakres oferowanego wsparcia

 Dostosowanie do wymagań formalnych i przygotowanie wniosków

 Pomoc prawna przy komunikacji z ZUS w zakresie odroczenia płatności składek 

lub rozłożenia płatności na raty 

 Przygotowanie odpowiednich regulaminów i porozumień wewnątrz firmy

 Wsparcie podczas potwierdzania prawidłowości wykorzystania środków

Odroczenie lub rozłożenie 

na raty wpłat na PFRON

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Skrócenie czasu uzyskania decyzji dzięki doświadczeniu Ayming we współpracy 

z PFRON

 Zwiększenie szansy na uzyskanie pozytywnej decyzji

Zakres oferowanego wsparcia

 Przygotowanie odpowiedniego wniosku

 Wsparcie w przygotowaniu uzasadnień dotyczących  powstania zadłużenia i braku 

możliwości jednorazowego uregulowania zaległości

 Opracowanie propozycji warunków spłaty



Zwolnienie z podatku 

od nieruchomości

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Wsparcie w negocjacjach z władzami gminy w oparciu o doświadczenie we współpracy 

z większością gmin w Polsce

 Skrócenie czasu uzyskania zwolnienia w celu szybszej poprawy płynności finansowej 

przedsiębiorstwa

Zakres oferowanego wsparcia

 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania zwolnienia

 Doradztwo w zakresie limitów pomocy publicznej

 Rozliczenie przyznanego zwolnienia podatkowego

 Przygotowanie wniosków o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie jej na raty

 Pomoc w uzyskaniu możliwości odroczenia terminu płatności podatku

Wstrzymanie zaliczek 

na CIT/PIT

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Przygotowanie wniosku zgodnie ze wszystkimi wytycznymi Ministerstwa Finansów

 Skrócenie czasu uzyskania decyzji dzięki doświadczeniu Ayming we współpracy 

z Urzędem Skarbowym

 Wstrzymanie płatności już najbliższej zaliczki na CIT/PIT

Zakres oferowanego wsparcia

 Weryfikacja i skompletowanie niezbędnych dokumentów

 Prowadzenie konsultacji i przygotowanie wniosku do Urzędu Skarbowego

 Gwarancja wsparcia podczas ewentualnej kontroli



Pakiet pomocy BGK dla firm 

dotkniętych skutkami COVID-19

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Uzyskanie maksymalnego finansowania kredytowego dla firmy

 Skrócenie czasu przygotowania dokumentacji spełniającej wszystkie wymagania 

banku

Zakres oferowanego wsparcia

 Indywidualne dopasowanie zakresu pomocy do firmy

 Weryfikacja kryteriów, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby ubiegać się o pomoc

 Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, m.in. biznesplanów i analiz finansowych

 Opracowanie potrzebnych załączników w zakresie pomocy de minimis

Doradztwo 

prawne

Korzyści ze współpracy z Ayming

 Skrócenie czasu do uzyskania korzyści finansowych w postaci odroczenia płatności 

lub jej częściowego pomniejszenia

 Wsparcie podczas prowadzenia rozmów i negocjacji

Zakres oferowanego wsparcia

 Wsparcie w zakresie zobowiązań umownych, m.in. najmu, dzierżawy, leasingu 

z uwzględnieniem specyfiki okresu epidemii

 Pomoc przy prowadzeniu procedur sądowych, egzekucyjnych i administracyjnych

 Doradztwo przy sporach zbiorowych przy użyciu zarówno rozwiązań wynikających 

z tarczy antykryzysowej, jak i z prawa pracy i sporów zbiorowych

 Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, m.in. płatności faktur, 

ich regulowania lub możliwości dochodzenia
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