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DLA BIZNESU 
 
Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy procentowe 
Rada Polityki Pieniężnej pierwszy raz od pięciu lat        
zmieniła stopy procentowe. Na wtorkowym posiedzeniu      
zdecydowano o obniżeniu głównej stawki z 1,5 proc. do 1          
proc., a więc najniższego poziomu w historii. Ma to na          
celu wsparcie gospodarki, która w związku z epidemią        
koronawirusa może w tym roku mocno zwolnić." 
Niższe stopy zmniejszają obciążenia wynikające z      
istniejących zobowiązań i wspomagają budżety firm i       
gospodarstw domowych, a także obniżają koszty obsługi       
długu publicznego. Zdaniem Glapińskiego brak takich      
działań mógłby pogłębić problemy, które w sposób       
nieunikniony spowoduje rozprzestrzenianie się    
koronawirusa oraz pogorszenie nastrojów, które już      
następuje. 
 
PKO BP, Raiffeisen i mBank zaoferowały swoim       
klientom możliwość zawieszenia spłaty rat     
kredytów  
PKO BP ogłosił, że od wtorku można skorzystać z         
zawieszenia do trzech rat kredytu hipotecznego, a od        
środy - pożyczki gotówkowej. Opcja zawieszenia jest       
dostępna dla wszystkich klientów, bez względu na to, czy         
korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych.        
Wnioski, których rozpatrzenie jest bezpłatne, należy      
składać za pośrednictwem bankowości internetowej.  
Od wtorku każdy klient, który chce skorzystać z        
zawieszenia spłat kredytów, może o to wnioskować za        
pośrednictwem bankowości internetowej Raiffeisena.    
Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie        
wniosków. Należy go złożyć co najmniej 3 dni robocze         
przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu. 
Już w poniedziałek odłożenie spłaty kredytów      
maksymalnie na pół roku umożliwił mBank. Możliwość       
obejmuje klientów indywidualnych oraz małe i średnie       
firmy i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych w       
ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy      
firmowych. 
W komunikanie wydanym we wtorek przez ZBP       
wszystkie zrzeszone Banki zobowiązały się do      
wprowadzenia 3-miesięcznej karencji w spłacie kredytów      
oraz wyraziły gotowość do uruchomienia procesu      
ułatwienia swoim klientom będącym przedsiębiorcami     
dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego     
ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku, który      
został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID      
- 19. Obecnie Banki czekają na szybkie zakończenie prac         
zainicjowanych w ostatnich dniach przez władze      
państwowe i agendy rządowe, które umożliwią      
zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie      

ZBN mają zostać przedstawione szczegóły dotyczące      
zasad ułatwienia dostępu do kredytu krótkoterminowego. 
Siła wyższa i zdalne zarządzanie spółkami w       
pakiecie pomocowym dla firm 
Mateusz Morawiecki nie przedstawi dziś założeń pakietu       
ochronnego dla firm dotkniętych skutkami walki z       
koronawirusem. Portal Prawo.pl ustaliło, że znajdą się w        
nim dwie bardzo istotne zmiany, "ratujące" sprawy w        
sądach i spółki. Rząd chce uznać epidemię za siłę wyższą          
- co pozwoli wstrzymać bieg terminów procesowych, a        
także pozwolić organom spółek na zdalne podejmowanie       
uchwał. 
Rząd nadal pracuje nad pakietem przepisów, które       
pozwolą biznesowi przetrwać koronawirusa. We wtorek      
o godzinie 10 miała rozpocząć się zwołane przez        
prezydenta Andrzeja Dudę posiedzenie Rady     
Gabinetowej, na którym z rządem ma omówić pakiet        
stabilności i bezpieczeństwa. Przez zarażenie     
koronawirusem ministra środowiska Michała Wosia     
została odłożona. W poniedziałek wiele organizacji      
pracodawców i samorządów zawodowych przesłało swoje      
propozycje zmian. Ta przygotowana przez Konfederację      
Lewiatan liczy 19 stron. Z kolei Krajowa Rada Doradców         
Podatkowych zaproponowała 46 zmian przepisów     
podatkowych. Założenia pakietu, nieco szersze niż te       
przedstawione przez Jadwigę Emilewicz. 
Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju      
powiedział, że ma to być pakiet rozwiązań wspierających        
przedsiębiorców, chroniących rynek pracy i     
stymulujących wzrost gospodarczy. Chodzi m. in. o       
dostęp małych i średnich firm do kredytów, przesunięcie        
płatności składek ubezpieczeniowych i możność     
skorzystania z tzw. postojowego. Co dokładnie będzie       
zawierała specustawa, wciąż nie wiadomo.  
Siła wyższa ma zamrozić bieg terminów 
Rząd chce rozwiązać problem biegu terminów      
procesowych potraktowaniem zagrożenia koronawirusem    
jako zdarzenia o sile wyższej.. Kpc daje taką możliwość -          
zgodnie z art. 173 postępowanie ulega zawieszeniu z        
mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd        
wskutek siły wyższej, a na podstawie art. 179 Kpc -          
terminy wówczas nie biegną. Tyle, że do teraz ten przepis          
nie musiał być stosowany. 
Zarządy spółek i rady nadzorcze zadziałają zdalnie 
Kolejna planowana zmiana dotyczy blisko 500 tysięcy       
spółek. Posiedzenie zarządu oraz rady nadzorczej będą       
mogły odbywać się zdalnie, w formie tele- lub        
wideokonferencji, chyba że umowa spółki stanowi      
inaczej. W tej formie będą mogły zapadać uchwały, a         
głosy byłyby oddawane na piśmie. Rada nadzorcza       
będzie też mogła podejmować swoje decyzje w trybie        
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pisemnym, także z wykorzystaniem maili. Takie zmiany       
rząd szykuje w kodeksie spółek handlowych. 
 

DLA KSIĘGOWYCH 
 
Koronawirus - z pewnych rozwiązań w prawie       
można już korzystać 
 
Możliwa ulga w ZUS 
Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń          
społecznych ze względów gospodarczych lub innych      
przyczyn zasługujących na uwzględnienie ZUS może na       
wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z       
tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty,       
uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan      
finansów ubezpieczeń społecznych. 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdaje się potwierdzać,      
że przywołany art. 29 ust. 1 ustawy może być         
wykorzystywany w zaistniałych okolicznościach, a     
rozprzestrzeniająca się pandemia COVID-19 może     
stanowić podstawę przyznania ulgi. Należy jednak      
pamiętać, że odraczana może być wyłącznie zapłata tych        
składek, których termin płatności jeszcze nie minął. W        
przypadku składek nieopłaconych w terminie     
przedsiębiorcy mogą zwracać się z wnioskiem o       
rozłożenia zaległości na raty. 
Ważna przychylność urzędów 
Decyzje organów podatkowych w tych sprawach są       
uznaniowe (organ może odmówić przyznania ulgi nawet,       
jeżeli zgodzi się z podatnikiem, że za jej przyznaniem         
przemawia jego ważny interes), jednak należy oczekiwać,       
że w aktualnych okolicznościach organy podatkowe będą       
spoglądać na podobne wnioski z większą przychylnością. 
Powyższe sprawia, że nawet w przypadku bierności       
ustawodawcy czy ministra finansów podatnicy posiadają      
narzędzia, które mogą być wykorzystane do odroczenia w        
czasie terminów zapłaty podatków lub składek na       
ubezpieczenia społeczne, jak również do dokonania      
czynności takich jak składanie deklaracji lub informacji,       
których spełnienie w zaistniałej sytuacji może być       
uciążliwe. 
Można wnioskować o odroczenie terminów i ulgi w        
spłacie podatków 
Do czasu uchwalenia przez rząd projekt pakietu       
pomocowego dla firm, a nowe (obecnie dopiero       
planowane) przepisy nie zaczną obowiązywać podatnicy      
mogą wnioskować o ulgi w spłacie podatków na mocy         
obowiązujących obecnie regulacji. Ministerstwo    
Finansów zapewnia, że w sytuacji negatywnych skutków       
finansowych dla przedsiębiorców wynikających z     
epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod       
uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu      

wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie      
zobowiązań podatkowych. Chodzi tu m.in. o odroczenia       
terminu płatności, rozłożenia na raty czy umorzenia       
zaległości podatkowych. Resort podkreśla, że wnioski      
składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art.         
nast. ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w      
pierwszej kolejności. 
Korzystając z tego trybu, prawo jednak obliguje       
podatników do zapłaty tzw. opłaty prolongacyjnej.      
Wynosi ona połowę kwotę odsetek, jakie trzeba byłoby        
zapłacić z tytułu opóźnionej wpłaty podatku – podkreśla        
prof. Adam Mariański. Z tego względu KRDP apeluje        
również do MF o zmianę art. 57 par. 1 i art. 54 par. 1              
ordynacji podatkowej, tak aby stan epidemiczny stał się        
przesłanką do nienaliczania opłaty prolongacyjnej ani      
odsetek za zwłokę. 
Spirytus do dezynfekcji w biurze może być       
kosztem uzyskania przychodu 
Zakup środków higienicznych można zaliczyć do      
kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to Izabela      
Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii      
Savior Legal&Tax. Jej zdaniem, wydatki na ten cel to         
prostu realizacja podstawowych obowiązków pracodawcy     
w zakresie wyposażenia biura. Organy podatkowe nie       
ograniczają zaliczania do kosztów uzyskania przychodów      
mydła czy ręczników kupowanych przez firmy. Ekspertka       
podkreśla także, że argumentacja, iż zakup spirytusu nie        
może być kosztem nie jest właściwa. Wydatki na alkohol         
mogą być wyłączone z kosztów, ale tylko jeśli spełniają         
funkcję reprezentacji. Z ustawy o CIT wynika bowiem, że         
kosztem uzyskania przychodów nie są wydatki na       
reprezentację, w szczególności poniesione na usługi      
gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym       
alkoholowych. W przypadku odkażania biura czy      
przetarcia rąk spirytusem trudno jednak mówić o       
jakimkolwiek wydatku o charakterze reprezentacyjnym. 
Zakup spirytusu może więc być kosztem uzyskania       
przychodów. Od tych zakupów można też odliczyć VAT        
– podkreśla ekspertka. 
Wydatki związane z profilaktyką zdrowia pracowników      
firma będzie mogła rozliczyć w momencie ich       
poniesienia. Mają bowiem charakter pośrednio związany z       
uzyskiwanymi przychodami. Podstawą rozliczenia będzie     
faktura. 
Organy podatkowe w wydanych interpretacjach zgodnie      
podkreślają, że przy ustalaniu kosztów uzyskania      
przychodów każdy wydatek - poza wyraźnie wskazanymi       
w ustawie niestanowiącymi kosztów - wymaga      
indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku      
z tymi przychodami i racjonalności działania dla       
osiągnięcia tego przychodu. W przypadku ewentualnej      
kontroli, skarbówka będzie mogła więc prosić o       
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uzasadnienie zasadności zakupu wydatków. W obliczu      
epidemii koronawirusa, słuszność ponoszenia wydatków     
na dezynfekcję biura, nie powinna jednak budzić       
zastrzeżeń. 
 

DLA KADROWCÓW 
 
Odroczenie płatności składek dopuszczalne przez     
ZUS 
ZUS przygotował uproszczony wniosek o odroczenie na       
3 miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub        
wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych z       
uwagi na koronawirusa. Zakład nie daje jednak gwarancji,        
że każdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W       
razie odmowy przedsiębiorca będzie musiał zapłacić      
należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi        
do dnia zapłaty włącznie.  
Już od dziś, czyli 17 marca br. przedsiębiorcy będą mogli          
skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie o trzy        
miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub       
wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. 
- Będzie to jeden dokument, zawierający również       
oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak      
koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez       
niego należności - wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska,       
prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu      
płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na        
wstrzymanie wdrażania postępowania   
przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania    
sankcji. 
Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie      
będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do         
kwietnia 2020 r. (dotyczyć będzie również składek,       
których termin płatności już upłynął) oraz zawartych już        
układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od        
marca do maja 2020 r. 
Odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia      
społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz      
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych    
oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 
Wniosek będzie mógł być złożony poprzez PUE,       
wrzucony do specjalnych pojemników w placówkach      
ZUS lub przesłany na specjalny adres e-mail oddziału        
ZUS. 
Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek       
nie gwarantuje udzielenia ulgi. Jeżeli ZUS odmówi       
odroczenia, przedsiębiorca będzie musiał zapłacić     
należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi        
do dnia zapłaty włącznie. 
 
 

Praca zdalna może być polecona pracownikowi      
także ustnie 
Specustawa do walki z koronawirusem nie wskazuje       
formy, w jakiej pracodawca ma polecić pracownikowi       
wykonywanie pracy zdalnej. W związku z tym polecenie        
takie może zostać wydane przez pracodawcę w dowolnej        
formie, również ustnie – twierdzi Państwowa Inspekcja       
Pracy.  
Na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy      
opublikowana jest informacja na temat pracy zdalnej. Jak        
twierdzi PIP, wyjaśnienia inspekcji to odpowiedź na       
liczne pytania dotyczące stosowania przepisów prawa      
pracy, umożliwiających powierzenie pracownikowi pracy     
zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19. 
PIP podkreśla m.in., że ustawa nie określa maksymalnego        
okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym       
zakresie należy do pracodawcy – może to być czas         
oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem    
COVID-19. - Jednocześnie należy wskazać, że art. 3        
ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w           
życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki         
pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie     
pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres -         
czytamy w informacji. 
W konsekwencji należałoby uznać, że takie polecenie       
może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie.        
Według PIP, w interesie obu stron stosunku pracy        
(pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie      
faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do        
pracownika, służbowy e-mail). 
Swój poradnik w sprawie pracy zdalnej wydało także        
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Źródła: PAP, gov.pl, www.prawo.pl 
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