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DLA BIZNESU 
 
Sejm uchwalił Tarczę Antykryzysową 2.0 

Wczoraj 16.04 Sejm przyjął część poprawek Senatu do        
drugiej Ustawy antykryzysowej, zwanej potocznie przez      
część mediów Tarczą 2.0. Poniżej prezentujemy Państwu       
jej najważniejsze punkty. 

Zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń     
pracowników - w sytuacji obniżonego wymiaru czasu       
pracy oraz przestoju ekonomicznego. 

● Wprowadzono alternatywny wariant brzmienia    
przepisu dotyczącego możliwego obniżenia wymiaru     
czasu pracy: - w pierwszym wariancie - obniżenie        
wymiaru czasu pracy może nastąpić o 20 proc., nie         
więcej niż do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o         
płacy minimalnej, przy czym grono podmiotów      
uprawnionych do obniżenia zostało poszerzone     
podmioty (m.in organizacje pozarządowe w czy      
państwowe osoby prawne), a teraz - po nowelizacji: -         
obniżenie wymiaru czasu może wynieść maksymalnie      
20 proc. (a nie jak obecnie o 20 proc.), nie więcej niż            
do 0,5 etatu z zastrzeżeniem przepisów o płacy        
minimalnej; 

● Dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia     
wniosku o jego przyznanie, a nie od daty złożenia         
wniosku 

● Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub      
innej pracy zarobkowej z powodu przeciwdziałania      
epidemii COVID-19 będzie traktowane jako utrata      
dochodu uwzględniana przy ustalaniu prawa do      
świadczeń rodzinnych za okresy zasiłkowe od 1       
listopada 2019 r. do 31 października 2021 czy prawa         
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego za okresy       
zasiłkowe od 1 października 2019 r. do 30 września         
2021 r. 

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do     
skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”     
tj. ze zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne,        
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz     
Solidarnościowy, FGŚP o płatników zgłaszających do      
ubezpieczenia do 49 osób, z zastrzeżeniem że płatnicy        
zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających       
ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z     
opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty       
nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w       
deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.      
Dodatkowo, proponuje się objąć zwolnieniem ze składek       
wszystkich płatników składek będących spółdzielniami     
socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, a także        

zmianę polegającą na tym, że do liczby osób objętych         
ubezpieczeniami społecznymi, nie wlicza się pracowników      
młodocianych, w celu przygotowania zawodowego.  

UWAGA! Dzięki poprawkom Senatu zwolnienie ze      
składek ZUS obejmie wszystkich przedsiębiorców     
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,    
u których wystąpił spadek przychodów o 15%.       
Wcześniej o zwolnienie ubiegać mogły się wyłącznie       
podmioty, których przychód z działalności w pierwszym       
miesiącu, za jaki składany był wniosek, nie przekraczał        
300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego    
wynagrodzenia brutto czyli kwoty 15 681 zł. 

Ważną zmianą jest również możliwość ubiegania się o        
zwolnienie ze składek ZUS przez firmy, które zostały        
założone między 1 lutego a 1 kwietnia. 

Zwiększenie dostępności pożyczek dla    
mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do     
skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie       
zatrudniają pracowników, poprzez rezygnację z     
warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu     
zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień        
29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki,         
mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność     
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.        
Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich       
pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia         
wejścia w życie przedmiotowej zmiany.  

Ponowna wypłata świadczenia postojowego. Proponuje     
się, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla       
przedsiębiorców i osób wykonujących umowy     
cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego      
wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego     
świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając      
jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia     
decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze       
rozporządzenia. Świadczenie postojowe skierowane jest     
do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność     
gospodarczą zarówno prowadzących ją jednoosobowo i      
zatrudniających pracowników, jak i osób     
wykonujących pracę na podstawie umów     
cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.     
Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie     
mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym        
po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia,        
pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja       
materialna nie uległa poprawie;  

Możliwe zmiany warunków zatrudnienia. Dopuszczalne     
będzie ograniczenie nieprzerwanego dobowego    
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odpoczynku, zawarcie porozumienia o wprowadzeniu     
systemu równoważnego czasu pracy, zawarcie     
porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków      
zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę        
zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas         
ustalone w porozumieniu; 

Szkolenia BHP - Z wyjątkami (np. pracowników na        
stanowiskach roboczych) umożliwiono przeprowadzanie    
szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za        
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w     
trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu       
epidemii;  

Zmiany w terminach dokumentowania cen     
transferowych - Przedłużony do 30 września 2020 r.        
będzie termin do sporządzenia dokumentacji cen      
transferowych oraz termin do złożenia oświadczenia o       
stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów,      
których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po         
dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31          
grudnia 2019 r. Więcej czasu ma być także na dołączenie          
grupowej dokumentacji cen transferowych.  

Zmiany dla podatników PIT - Rząd proponuje, aby 1         
proc. można było darować w zeznaniu podatkowym       
złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego           
zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Pomoc dla rolników oraz przedsiębiorców sektora      
rolno-spożywczego, w tym m.in.:  

● rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w       
sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną,    
nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w     
związku z COVID-19, przysługiwał będzie zasiłek w       
wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za     
pracę;  

● umożliwienie sprawnej realizacji PROW 2014-2020,     
poprzez umożliwienie załatwiania spraw bez     
konieczności osobistego stawiennictwa   
wnioskodawców lub beneficjentów i kontaktu z      
pracownikami podmiotów wdrażających. Zmiany    
pozwalają na przywrócenie spraw, w których      
uchybiono terminom, nie spełniono warunków lub      
nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem       
zagrożenia lub stanem epidemicznym;  

Zmiany w podatku od nieruchomości – Z       
projektowanych przepisów wynika, że w uchwale rada       
gminy będzie mogła wprowadzić również zwolnienia od       
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i      
budowli organizacjom pozarządowym (nie tylko     

przedsiębiorcom), których płynność finansowa uległa     
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych      
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Pozostałe zmiany dotyczące biznesu 

● zmiana w programie pożyczkowym realizowanym     
przez BGK „Pierwszy biznes-wsparcie w starcie”,      
w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie       
zaciągniętych pożyczek z programu;  

● wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków    
kredytu bankowego przez wszystkich    
przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości     
(ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem     
negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest      
jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości     
zmiany warunków w obliczu epidemii);  

● podatnik będący podatkową grupą kapitałową,     
który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje       
ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z        
tego powodu warunku rentowności oraz braku      
zaległości podatkowych, zachowa status    
podatkowej grupy kapitałowej. 

● likwidacja konieczności stosowania wyłącznie    
podpisu własnoręcznego w przypadku    
sporządzania zapisów na akcje, co umożliwi      
skrócenie tego procesu i jego automatyzację. 

● zachowanie ważności w okresie do 30 dni od dnia         
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu      
epidemii: praw jazdy, uprawnień do kierowania      
pojazdami oraz szkoleń okresowych i badań      
lekarskich i psychologicznych do pracy na      
stanowisku kierowcy, których termin ważności     
upłynął;  

● zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia         
odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu      
epidemii: pozwoleń czasowych i tablic     
rejestracyjnych, jeżeli termin ważności czasowej     
rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia      
epidemicznego lub stanu epidemii; wydłużenie     
okresu obowiązywania certyfikatów audytora    
bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu      
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;  

UWAGA! Projekt ustawy umożliwia również wdrożenie      
przez ARP S.A. rozwiązań przewidujących zaoferowanie      
przedsiębiorcom różnych instrumentów wspierających    
bieżącą płynność finansową (zwłaszcza w zakresie      
leasingu dla firm transportowych) o których pisaliśmy       
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m.in. w newsletterze z dnia 06.04. Szczegółowe       
informacje znajdą Państwo TUTAJ 

 
Najważniejsze akty definiujące prawo zwane     
potocznie “Tarczami” 
 

Pierwszym aktem prawnym regulującym obecna sytuację      
była Ustawa 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 , ogłoszona 7 marca 2020 r. 

Ustawa ta nie zawierała jednak zbyt wielu mechanizmów        
ochronnych w stosunku do przedsiębiorców, była      
skierowana raczej do organów administracji publicznej,      
których kompetencje uległy poszerzeniu. Dlatego też      
koniecznym stało się wprowadzenie nowych regulacji      
odnoszących się bezpośrednio do sfery biznesu. 

1. Ustawa z dnia 31 marca 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 ustaw, zwana potocznie Tarczą      
antykryzysową 1.0 

Wprowadziła ona najważniejsze programy pomocowe     
m.in zwolnienieze składek ZUS oraz dofinansowanie      
do części wynagrodzeń pracowników. 

Wraz z nią zostały tego samego dnia uchwalone i         
ogłoszone 2 inne ustawy wchodzące w skład tzw.        
pakietu antykryzyowego: 

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych          
ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych       
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem     
COVID-19  

oraz  

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o           

systemie instytucji rozwoju.  

2. USTAWA z dnia 9 kwietnia 2020 r. o        
szczególnych instrumentach wsparcia w    
związku z rozprzestrzenianiem się wirusa     
SARS-CoV-2 (na chwilę obecną jest to projekt       
ustawy uchwalony przez Sejm, oczekuje na podpis       
Prezydenta) 

Nazywana jest Tarczą antykryzysową 2.0 (lub przez       
niektóre media Tarczą 1.1) Jej najważniejsze zapisy       
opisujemy w pierwszej części dzisiejszego biuletynu.      
Aktualny status prawny można śledzić TUTAJ -       
dopiero po podpisaniu ustawy i ogłoszeniu jej w        
Dzienniku Ustaw Tarcza akt wejdzie w życia i stanie         
się prawem powszechnie obowiązującym. 

3. Tarcza finansowa 

Rządowe programy wsparcia finansowego    
przedsiębiorstw „Tarcza Finansowa PFR dla Małych i       
Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa PFR dla       
Dużych Firm” („Program” lub „Tarcza Finansowa” ) są        
programami, o których mowa w art. 21a. ust. 1         
ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji          
rozwoju, znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca       
2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji        
rozwoju („Ustawa o SIR” ), zgodnie z którym Rada         
Ministrów, w związku ze skutkami COVID-19, może       
powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. z      
siedzibą w Warszawie („PFR” lub „Polski Fundusz       
Rozwoju”) realizację rządowego programu udzielania     
przedsiębiorcom wsparcia finansowego, w tym w      
formie bezzwrotnej.  

Jej najważniejsze zapisy przedstawiliśmy Państwu w      
dwóch poprzednich biuletynach z 15.04 oraz 16.04. 

Źródła: gov.pl, www.prawo.pl, gazeta.pl, gazetaprawna.pl,     
pfr.pl 
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