Warszawa, 23.03.2020
Materiały podsumowujące Rządowe projekty tzw. tarczy antykryzysowej z dnia 22.03.2020
Uwaga: link do projektów ustaw na końcu dokumentu
Rząd RP przekazał do konsultacji materiały w których proponuje wprowadzenie takich rozwiązań
jak m.in.:
Rozwiązania pomocowe
§ dofinansowanie do wynagrodzeń pracowniczych (do 50% minimalnego wynagrodzenia [2600
zł] i do 40% przeciętnego wynagrodzenia za pracę [5368 zł]) – w przypadku przestoju
ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu dla pracownika (o 20% czasu pracy /
zmniejszenie do 0,5 etatu pracownika) – warunki: spadek obrotów gospodarczych o nie mniej niż
15% (w porównaniu z dowolnymi dwoma kolejnymi miesiącami w 2020 r.) lub 20% (w
porównaniu do miesiąca poprzedniego);
§ dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i należnych składek ZUS dla mikro-, małych i
średnich przedsiębiorców (wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów);
§ określenie możliwości przyznania mikroprzedsiębiorcy przez starostę pożyczki w wysokości
5.000 zł;
§ jednorazowe świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego w wysokości od 50% minimalnego
wynagrodzenia (dla osób korzystających z karty podatkowej / ryczałtu) do 80% minimalnego
wynagrodzenia (dla samozatrudnionych/ umów zlecenie/ umów o dzieło);
§ przyznanie możliwości korzystania z zasiłku opiekuńczego przez osoby opiekujące się
niepełnosprawnymi;
§ wprowadzenie nowych zasad elastycznego czasu pracy, w tym także możliwości polecenia
pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych;
§ wprowadzenie możliwości obniżenia dochodu uzyskanego w 2019 r. o stratę poniesioną w
2020 r. o kwotę nie większą niż 5.000.000 złotych;
§ wprowadzenie możliwości odbycia posiedzenia zarządu / rady nadzorczej spółki za pomocą
środków porozumiewania się na odległość;
§ zniesienie ograniczenia handlu w niedziele – w odniesieniu do czynności polegających na
rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby;
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§ wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym w odniesieniu do najemców powierzchni
handlowych w obiektach handlowych powyżej 2000 m2 – obniżeniu o 90% ulega czynsz najmu
za okres zaprzestania lub ograniczenia prowadzenia działalności.

Kwestie podatkowe
§ odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od
wynagrodzeń wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r.;
§ odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu płatności tzw. minimalnego podatku od budynków
za miesiące marzec-maj 2020 r., o ile firma zobowiązana do zapłacenia podatku odnotowała
przychody niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w poprzednim roku
podatkowym;
§ odroczenie do dnia 30 czerwca 2020 r. opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z
tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność;
§ czasowe zniesienie opłat prolongacyjnych w odniesieniu do zobowiązań podatkowych i
zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
§ odroczenie do dnia 1 stycznia 2021 r. wejścia w życie podatku od sprzedaży detalicznej.

Obciążenia regulacyjne
§ odroczenie do dnia 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT;
§ odroczenie do dnia 1 października 2020 r. obowiązku objęcia przez pracodawcę
zatrudniającego ponad 50 pracowników systemu PPK;
§ odroczenie do dnia 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych;
§ odroczenie do dnia 30 września 2020 r. obowiązku złożenia informacji o cenach
transferowych;
§ odroczenie do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązku stosowania dokumentów związanych z
ewidencją odpadów w formie elektronicznej.
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Funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i organów administracji publicznej
§ ograniczenie funkcjonowania sądów wyłącznie do spraw pilnych (sprawy karne, sprawy
rodzinne, wnioski o zabezpieczenie);
§ wstrzymanie/zawieszenie biegu terminów określonych w prawie cywilnym i administracyjnym;
§ wstrzymanie/zawieszenie biegu terminów procesowych.

Aktualny plan działań legislacyjnych związanych z tzw. tarczą antykryzysową zakłada:
- wtorek (24 marca 2020 r.) – przyjęcie ustawy przez Rząd;
- piątek (27 marca 2020 r.) – uchwalenie ustawy przez Sejm;
- kolejny tydzień – Senat / Prezydent RP;
- 1 kwietnia 2020 r. – najpóźniejsza data wejścia projektowanych przepisów w życie.
---

Pod zamieszczonymi poniżej linkami znajdziecie Państwo:
1-3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z uzasadnieniem i OSR,
4. Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji
przedsiębiorców (polityka nowej szansy),
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR).
6. Propozycje zmian autorstwa MS (dostosowanie sądów i organów administracji),
7. Propozycje zmian autorstwa MRPiPS (nowe brzmienie ujętych w głównym projekcie ustawy
przepisów o Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i przepisy wydłużające
termin ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności),
8,9. Propozycje zmian autorstwa ZUS (nowe brzmienie ujętych już w projekcie ustawy przepisów
o tzw. "postojowym")+założenia,
10. Propozycje autorstwa UOKiK (przepisy umozliwią wprowadzenie cen i marz maksymalnych na
towary i usługi).
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Ponadto projekt ma zostać uzupełniony o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody
spadły o 50%.

1. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/47f8f3e0-58a3-41d4a9a6-d150b6552dce/01._Projekt_ustawy_21_marca_2020_r..docx
2. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/f782fe20-a2b4-492ebba3-090a46378840/02._Uzasadnienie_21_marca_2020_r..docx
3. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/c6404a59-a8e3-412a930c-b125407137d8/03._OSR_21_marca_2020_r..doc
4. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/5e77cdb2-f41d-4a3094e1e3ea76344760/04._Ustawa_o_pomocy_Polityka_Nowej_Szansy_projekt_ustawy_20_
marca_2020_r..doc
5. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/0131e922-ba48-43c7bb01-49d2e4c864dd/05._Ustawa_o_SIR_projekt_ustawy_20_marca_2020_r..docx
6. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/3439beef-2566-4aabbb08-64ca8979a947/06._MS_propozycja_projekt_przepisów_20_marca_2020_r.docx
7. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/ce2a025c-c779-46f6a6122ffd6201f14e/07._MRPiPS_nowy_wkład_projekt_przepisów_20_marca_2020_r..odt
8. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/6c628b16-f1de-4fa481ec3b6291c1245d/08._Nowe_postojowe_projekt_przepisów_20_marca_2020_r..docx
9. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/35bf6271-12f9-478e8432-418aeb68b043/09._Nowe_postojowe_założenia_20_marca_2020_r..docx
10. https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/0789aceb-4ea7-454db40dc11815879b16/10._UOKiK_propozycje_projekt_przepisów_20_marca_2020_r..docx
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