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Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji specustawy

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

„Tarcza antykryzysowa” ma z założenia ochronić zarówno firmy, jak

i obywateli przed gospodarczym szokiem wywołanym epidemią. Jeszcze

w tym tygodniu projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów,

a następnie skierowany do parlamentu. Pod koniec tygodnia planowane jest posiedzenie

sejmu.

Zgodnie z planem nowe rozwiązania mają wejść w życie pod koniec marca.

Przedsiębiorcy oczekiwali z niecierpliwością na rozwiązania wspierające biznesy, które

znalazły się w bardzo poważnych kłopotach. Pytanie – czy proponowane rozwiązania są

wystarczające i czy rzeczywiście będą stanowić realną pomoc?

Zespół Kancelarii przygotował dla Państwa zestawienie głównych, istotnych dla biznesu

założeń, zawartych w projekcie ustawy.

26 MARCA BR. (CZWARTEK), O GODZ. 10:00 ZAPRASZAMY 

NA WEBINAR DOT. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, PODCZAS 

KTÓREGO NASI EKSPERCI OMÓWIĄ NAJISTOTNIEJSZE 

ZAGADNIENIA.

PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ O MOŻLIWOŚCI ZGŁASZANIA SIĘ DO NAS 

Z PROBLEMAMI WYWOŁANYMI STANEM EPIDEMI: 

COMPLIANCE@MARIANSKIGROUP.PL

marianskigroup.pl         
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Główne założenia nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tzw. „Tarcza antykryzysowa”.

1. Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.

2. Przesunięcie terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020

r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50%). Rozwiązanie fakultatywne.

3. Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.

4. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach podatkowych i ZUS-owskich w przypadku

rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu płatności.

5. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31

sierpnia 2020 r. jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu

COVID-19.

6. Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów

prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wys. 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż

12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku

niezmniejszenia stanu zatrudnienia.

7. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne

z powodu COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego

w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50% w porównaniu do 2019 r.,

nie więcej jednak niż do kwoty 5 mln złotych. Nieodliczoną kwotę straty będzie można rozliczyć na

dotychczasowych zasadach.

8. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na

przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej

wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji

Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

9. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw.

złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, który obowiązany jest do zwiększenia

dochodu o niezapłacone terminowo zobowiązania. Z odstąpienia będą mogli skorzystać

przedsiębiorcy gdy przychody są mniejsze o co najmniej 50% do analogicznych okresów w 2019 r.

10. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej

opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r. i przejście na zasady ogólne.
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11. Odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

12. Zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących

pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do

kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na

podstawie ustawy.

13. Czasowe zwolnienie z opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz opłat

abonamentowych, gdy nie są one zależne od wielkości przychodów lub dochodu przedsiębiorcy.

14. Obniżenie o 90% czynszu w stosunku do tego wynikającego z umowy za okres gdy najemca lokalu

nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw.

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze

dla najemcy rozwiązanie. Dotyczy zarówno lokali jak i wysp. Warunkiem obniżenia jest objęcie

najemcy zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na podstawie przepisów prawa.

15. Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych w zakresie

wypłaty rekompensat kosztów pośrednich uprawnień do emisji, które poniesione zostały przez

przedsiębiorstwa energochłonne w 2019 r.

16. Zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy

będzie skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub

rozwiązaniu. Klient będzie miał możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy

turystycznej w przyszłości.

17. Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia

z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej,

rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od

rozwiązania umowy. Możliwość voucheru w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy.

18. Zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się

o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy,

możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych oraz

zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od

dochodzenia należności.

19. Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych

uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji

wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie

prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy. Dotyczy kredytów udzielonych przed 8 marca

2020 r.

20. Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy

kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu

wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.
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21. Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom:

a. wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, uchwała rady gminy

b. przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od

nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego

roku.

22. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia

na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy

JPK_VAT w maju 2020 r.).

23. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich

przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.

24. Przesunięcie o 3 miesiące Pierwotny termin do 13.04) terminu obowiązku zgłoszenia informacji do

Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych

pieniędzy).

25. Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.

26. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony

w wykazie podatników VAT – „biała lista” (z 3-dniowego do 14-dniowego).

27. Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych

przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.

28. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości

eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.

29. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31

grudnia 2020 r.

30. Wydłużenie z 30 do 180 dni terminów na zarejestrowanie pojazdu niebędącego pojazdem nowym

sprowadzonym z terytorium UE albo zawiadomienie starosty o nabyciu lub życiu pojazdu

zarejestrowanego w okresie do 31 grudnia 2020 r.

31. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz

przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt

czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).
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32. Wydłużenie terminu ważności orzeczeń:

a. częściowej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do pracy, o całkowitej niezdolności do

pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, wydanych

przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na czas określony,

stanowiących podstawę do przyznania świadczenia,

b. niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych,

c. lekarskich o braku przeciwskazań zdrowotnych, w tym do służby funkcjonariuszy poszczególnych służ

i organów, do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

33. Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracodawcy ze środków FGŚP w okresie

wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

w przypadku wystąpienia spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

rozumianych jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a. nie mniej niż o 15% (stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy

w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego) lub

b. nie mniej niż o 25% obrotów w miesiącu w okresie od stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca

poprzedniego.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-

19 może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że

wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Dofinansowanie do połowy tego wynagrodzenia,

jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone

nie więcej niż o 50%, ale nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru

czasu pracy. Dofinansowanie do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Świadczenia przewidywane na 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy
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34. Wniosek do starosty o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych

składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie

wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.:

a. części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne

w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców zatrudniających pracowników (nie dłużej niż

na okres 6 miesięcy dla mikro- i małych przedsiębiorców, 3 miesięcy – średnich przedsiębiorców),

w zależności od spadku obrotów:

• co najmniej 30% - iloczyn liczby pracowników i 50% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia,

• co najmniej 50% - iloczyn liczby pracowników i 70% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia,

• co najmniej 80% - iloczyn liczby pracowników i 90% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia

b. części kosztów prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

niezatrudniającego pracowników (nie dłużej niż 6 miesięcy), w zależności od spadku obrotów:

• o co najmniej 30% - 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

• o co najmniej 50% - 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

• o co najmniej 80% - 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,

Świadczenia przewidywane na 3 miesięcy przypadających po dacie podpisania umowy

35. Świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane:

a. dla zleceniobiorców i samozatrudnionych w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia jeśli

przychód spadł o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca, pod warunkiem, że

przychów w poprzednim miesiącu był niższy od 15.681 złotych,

b. dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT w wysokości

50% minimalnego wynagrodzenia.

36. Poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego:

a. ubezpieczonego zwolnionego od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego

sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności, w przypadku

zamknięcia placówki,

b. na opiekę nad chorym dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny, w przypadku zawieszenia

działalności placówek dziennego pobytu.
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37. Poszerzenie sytuacji, w której zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać, o niemożność sprawowania

opieki przez nianię lub dziennego opiekuna.

38. Wprowadzenie elastycznego mechanizmu wydłużenia okresu pobierania zasiłku opiekuńczego

(uprawnienie Rady Ministrów do wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku).

39. Podwyższenie kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników

niepełnosprawnych (kwota bazowa: z 1800 zł na 1950 zł w przypadku osoby o znacznym stopniu

niepełnosprawności, z 1125 zł na 1200 zł przy stopniu umiarkowanym, dodatek do kwoty bazowej:

z 600 zł odpowiednio na 1200 zł oraz 900 zł).

40. Poszerzenie grupy osób mogących wykonywać pracę zdalnie o funkcjonariuszy poszczególnych

służb i organów niezatrudnionych na umowę o pracę.

41. Umożliwienie pracodawcom bardziej elastycznych zasad ustalania pracownikom czasu pracy

i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy (ograniczenie nieprzerwanego

odpoczynku dobowego i tygodniowego, wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy bez

konieczności spełnienia przesłanek z Kodeksu pracy).

42. Umożliwienie pracodawcom odpowiadającym za elementy infrastruktury krytycznej oraz stacje

paliw, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii

dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy, umożliwiających nieprzerwane działanie

tych przedsiębiorstw (zmiana systemu lub rozkładu czasu pracy, polecenie świadczenia pracy

w godzinach nadliczbowych).

43. Czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele dot.

rozładowywania, przyjmowania i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania

pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności (w okresie stanu zagrożenia

epidemicznego albo stanu epidemii oraz 30 dni od dnia ich odwołania).

44. Zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek kapitałowych w sytuacji

nadzwyczajnych wydarzeń za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość bez

konieczności zmiany umowy spółki, podejmowanie uchwał również za pośrednictwem środków

porozumiewania się na odległość.

45. Wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców inwestujących w nowe technologie, w tym takich

rozszerzających zakres ww. inwestycji.
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46. Przedłużenie na dotychczasowych warunkach czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali

mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie

oświadczenia woli najemcy. Za pewnymi wyjątkami np. zwłoka z zapłatą czynszu, użytkowanie

lokalu sprzecznie z umowa i przeznaczeniem, umowa najmu okazjonalnego.

47. Możliwość wydania tymczasowego środka identyfikacji elektronicznej, jakim będzie „tymczasowy

profil zaufany”.

48. Wyłączenie BGK z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wdrażaniu

instrumentów finansowych mających na celu niwelowanie skutków pandemii COVID-19 na

działalność przedsiębiorstw.

49. Zmiany w zakresie prowadzenia robót budowlanych niezbędnych w celu przeciwdziałania COVID-19

– wymagane niezwłoczne poinformowanie organu administracji architektoniczno-budowlanej.

50. Zmiany w zakresie organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez

przedsiębiorców – dodatkowe uprawnienie MON do nakładania na przedsiębiorców zadań

w zakresie obronności np. dostawy, bądź remonty, wytwarzanie i dystrybucja produktów

leczniczych

51. Upoważnienie ministra właściwego do spraw rodziny do czasowego ograniczenia lub zawieszenia

funkcjonowania, w określonych przypadkach, żłobków i klubów dziecięcych.

52. Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego

o okres jednego miesiąca (łącznie 3 miesiące) oraz wyposażenie Ministra Finansów w kompetencję

do ewentualnego wydłużenia o okres kolejnych 3 miesięcy.

53. W razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić

z urzędu albo na wniosek:

• postępowanie lub kontrolę prowadzoną n a podstawie Ordynacji podatkowej;

• kontrolę celno-skarbową;

• postępowania w sprawach naruszenia ustawy o grach hazardowych
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Uprzejmie prosimy, abyście Państwo potraktowali niniejszy

materiał, jako informacyjny i nie mający charakteru opinii lub

porady prawnej. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości

zapraszamy Państwa do kontaktu.

Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.K.

tel. 422 077 676

kancelaria@marianskigroup.pl

Biura: Warszawa, Łódź, Wrocław, Częstochowa

www.marianskigroup.pl
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