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DLA BIZNESU

Będzie więcej czasu na sporządzenie
sprawozdań finansowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło w poniedziałek,
że wychodzi naprzeciw postulatom, zgłaszanym
przez przedsiębiorców oraz księgowych, w
sprawie przedłużenia terminu sporządzenia
sprawozdań finansowych za rok 2020.

Biorąc pod uwagę trudną i dynamiczną sytuację
związaną z COVID-19, podjęto decyzję o
przedłużeniu terminów na sporządzenie
sprawozdań finansowych dla:

● jednostek sektora prywatnego oraz
organizacji non-profit - o 3 miesiące,

● jednostek sektora finansów publicznych -
o 1 miesiąc.

Według zapewnień ministerstwa,
rozporządzenie w tej sprawie jest na
końcowym etapie procesu legislacyjnego.
Przypominamy, że wcześniej Ministerstwo
Finansów przedłużyło do końca czerwca termin
na złożenie CIT-8 i rozliczenie podatku za 2020
rok.

Rząd planuje zmiany w niektórych
instrumentach pomocowych

W poniedziałek do wykazu prac legislacyjnych
rządu trafiły projekty zmian w niektórych
przepisach antykryzysowych. Chodzi o dwie
ustawy. W pierwszej zmiany mają m.in.
dotyczyć voucherów turystycznych,

wprowadzenia umorzeń w całości lub w części
należności z tytułu otrzymanych przez
przedsiębiorców instrumentów wsparcia oraz o
dodatkową pomoc mają też dostać sklepiki
szkolne. W drugiej rząd chce ograniczyć liczbę
podmiotów, które mogą starać się o pożyczkę
płynnościową dla dużych przedsiębiorców
oraz przedłużyć możliwość składania
wniosków do 30 września 2021 roku.

Planowane zmiany w Tarczy Antykryzysowej

Pierwszy projekt dotyczy ustawy o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych. Z ogłoszonych w poniedziałek
założeń wynika, że rząd będzie chciał przyjąć
następujące zmiany:

- Przedłużenie terminu na realizację
vouchera:
pierwsza z zaproponowanych zmian dotyczy art.
15k zmienianej ustawy, którym w związku z
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
wprowadzono regulację umożliwiająca w okresie
180 dni od dnia odstąpienia przez podróżnego od
umowy o udział w imprezie turystycznej lub od
rozwiązania przez organizatora turystyki umowy,
które nastąpiły w bezpośrednim związku z
wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
zaproponowanie podróżnemu vouchera na
realizację imprezy turystycznej.

Istotą planowanej zmiany w art. 15k ust. 2
zmienianej ustawy jest przedłużenie terminu na
realizację vouchera przyjętego przez
podróżnego w trybie art. 15k ust.1, z
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określonego w pierwotnym brzmieniu tego
przepisu “jednego roku, do dwóch lat”. Zdaniem
rządu, rozwiązanie to ma w założeniu bardzo
praktyczny wymiar, gdyż umożliwi z jednej
strony realizację przez podróżnego pierwotnej
imprezy w warunkach bezpiecznych
epidemicznie, natomiast organizatorom turystyki
umożliwi bezgotówkowe rozliczenie się z
podróżnymi.

- Przesunięcie terminu zwrotu wypłat do
Turystycznego Funduszu Zwrotów:
druga z zaproponowanych zmian dotyczy,
określonego w art. 15kb ust. 7 zmienianej
ustawy, wyznaczonego dla organizatorów
turystyki terminu zwrotu środków jakie TFZ
wypłacił podróżnym z tytułu umów o udział w
imprezie turystycznej, które nie odbyły się w
związku z wybuchem epidemii. Zgodnie z
zaproponowaną zmianą do art. 15kb ust. 7
zwroty przez organizatorów turystyki do TFZ
wypłat, rozpoczną się nie od kwietnia 2021 r.,
jak przewidziano w pierwotnej wersji przepisu
ar. 15kb ust. 7 zmienianej ustawy, lecz
najpóźniej do końca grudnia 2021 r. Zgodnie z
nowo wprowadzonym ust. 7a. pozostałe raty,
będą płatne w terminach do 21 dnia każdego
kolejnego miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpi zwrot pierwszej z rat.
Jak twierdzi rząd, przesunięcie o osiem miesięcy
terminu rozpoczęcia przez organizatorów
turystyki zwrotu wypłat do TFZ, uzasadnione
jest przedłużającą się epidemią, która w
znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia
możliwości wykonywania działalności przez
przedsiębiorców turystycznych organizujących
imprezy turystyczne.

- Wprowadzenie umorzeń w całości lub w
części należności, odraczania terminów spłaty
należności, rozkładania spłaty należności na
raty z tytułu otrzymanych przez
przedsiębiorców instrumentów wsparcia:
trzecia z zaproponowanych zmian wprowadza
możliwość umarzania w całości lub w części
należności, odraczania terminów spłaty
należności, rozkładania spłaty należności na raty
z tytułu np. nienależnie otrzymanych środków w
ramach form wsparcia.
Wprowadzenie przepisu dotyczących umorzenia
w całości lub w części, odroczenia terminu ich
spłaty, rozłożenia ich na raty enumeratywnie
określonych należności jest kwestią bardzo
istotną, z uwagi na liczne sygnały, pojawiające
się z urzędów pracy, świadczące o konieczności
powstania takich rozwiązań prawnych.
Zdaniem rządu, ogromna większość np.
pożyczkobiorców spełnia warunek umorzenia
pożyczki określony w Ustawie. Istnieje jednak
konieczność uregulowania pozostałych
przypadków, które choć nie masowe, wymagają
jednak indywidualnego podejścia i rozpatrzenia.
Na mocy projektowanych przepisów starosta z
urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy,
uprawniony będzie do umorzenia w całości lub
w części, odroczenia terminu ich spłaty,
rozłożenia na raty enumeratywnie określonych
należności.
Projektowane przepisy nie wprowadzają
umorzeń jako nowego instrumentu. Zmianie
ulega jedynie organ właściwy do rozpatrzenia
sprawy i uprawniony do podejmowania decyzji.
Umorzenie w całości lub w części należności ma
mieć miejsce w wyjątkowych sytuacjach, tym
samym koszt projektowanej regulacji będzie
marginalny.
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- Wsparcie sklepików szkolnych.
Założeniem projektu jest też przyznanie
sklepikom szkolnym podobnej pomocy jak ta,
która przysługuje przedsiębiorcom objętym
wsparciem w oparciu o system kodów PKD w
tzw. tarczy branżowej (ustawa z 9 grudnia 2020).
Proponuje się przyznać następujące środki
pomocowe: dofinansowanie do wynagrodzeń,
świadczenie postojowe, małą dotację oraz
zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia
społeczne.

-Relacja niektórych instrumentów
pomocowych:
projekt wprowadza ponadto korzystne dla
biznesu zmiany w zakresie współistnienia
dwóch instrumentów pomocowych –
zwolnienia ze składek oraz dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników (dotyczy to narzędzi
ujętych w art. 15g i 15gg).

Planowane zmiany w Tarczy Finansowej PFR
dla dużych firm

Drugi projekt dotyczy nowelizacji uchwały w
sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa
Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”.
Nowelizacja nie jest publicznie dostępna. Jednak
z informacji zamieszczonych w wykazie prac
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów
wynika, że zawiera pięć istotnych zmian.

- Pożyczki nie dla średnich firm:
po pierwsze nowelizacja ogranicza krąg
beneficjentów pożyczki płynnościowej dużych
przedsiębiorstwami, tj. takich, które:

● zatrudniają więcej niż 249 pracowników
(stan na 31 grudnia 2019 r.), z
wyłączeniem właściciela, lub,

● których roczny obrót za 2019 r.
przekracza 50 milionów euro oraz suma
bilansowa w 2019 r. przekracza 43
miliony euro

Rząd tłumaczy, że wyłączył z pomocy średnie
firmy, bo te w mniejszym stopniu korzystają z
pożyczek płynnościowych, czyli preferencyjnie
oprocentowanego wsparcia w wysokości do 1
miliarda złotych udzielanego na maksymalnie 4
lata. Dodatkowo, podmioty posiadające z mocy
prawa status dużego przedsiębiorcy, z uwagi na
to, że min. 25 proc. lub więcej kapitału lub praw
głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub
pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez co
najmniej jeden organ publiczny przez
przedsiębiorstwa powiązane (w rozumieniu
Programu) lub Przedsiębiorstwa Partnerskie (w
rozumieniu Programu) organu publicznego,
mogły ubiegać się o finansowanie w ramach
programu rządowego dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw 2.0, który również
realizował Polski Fundusz Rozwoju („Program
MMŚP 2.0”), („PFR”).

- Dłuższy termin na przyjmowanie wniosków:
nowela przedłuża maksymalne terminy na
przyjmowanie wniosków o finansowanie
płynnościowe do 30 września 2021 roku, a na
zawieranie umów pożyczek - do 31 grudnia
2021 roku oraz na udzielanie finansowania (w
przypadku zawarcia w umowach pożyczek
warunków zawieszających) - do 31 marca 2022
roku. Z tym, że PFR będzie miał prawo do
ustalenia krótszych terminów lub ich
wydłużenia. Obecnie wnioski do PFR można
składać tylko do końca kwietnia.
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- Dłuższa karencja w spłacie:
nowela wydłuża też okresy w karencji w
spłacie kapitału oraz odsetek, a także obniża
oprocentowania w zakresie instrumentu
pożyczki płynnościowej. Nie podano jednak
dokładnie o ile. Obecnie zgodnie z regulaminem
w przypadku pożyczki o okresie spłaty do 30
czerwca 2021 r. pierwszy okres odsetkowy dla
danej transzy rozpoczyna się w pierwszej dacie
wypłaty takiej transzy i kończy w dacie
ostatecznej spłaty. Ponadto obecnie w przypadku
pożyczki, której data ostatecznej spłaty przypada
po dniu 30 czerwca 2021 r., pożyczkobiorca jest
zobowiązany dokonać spłaty Pożyczki w
równych kwartalnych ratach kapitałowych
począwszy od 30 czerwca 2021 r. Z tym, że PFR
dopuszcza ustalenie innego harmonogramu
spłaty w zależności od prognoz finansowych
pożyczkobiorcy. Z kolei obecnie umorzenie ma
na celu pokrycie maksymalnie do 75 proc.
faktycznej szkody poniesionej przez
przedsiębiorstwo na skutek COVID-19, ale jego
wysokość nie może również przekroczyć 75
proc. kwoty udzielonej pożyczki.

- Uproszczenia w rozpatrywaniu wniosków:
nowelizacja wprowadza też skrócone i
ograniczone badanie due diligence dla
określonych beneficjentów. Będzie ono dostępne
dla beneficjentów, którzy ubiegają się o wsparcie
w łącznej kwocie niższej niż 3,5 miliona złotych
lub prowadzą działalność w sektorze ochrony
zdrowia i ubiegają się o udzielenie wsparcia nie
przekraczającego równowartości 3 miliony euro.

- Dodatkowy tryb dla spółek o istotnym
znaczeniu dla gospodarki:
ponadto PFR zyska prawo do wystąpienia do
Rady Ministrów o podjęcie decyzji w sprawie

udzielenia finansowania płynnościowego, na
rzecz przedsiębiorcy który: jest przedsiębiorcą
mającym istotne znaczenie dla gospodarki
państwa, tj. przedsiębiorcą znajdującym się na
liście spółek o istotnym znaczeniu dla
gospodarki państwa lub gdy kwota finansowania,
o którą ubiega się przedsiębiorca przekracza 500
milionów złotych.

źródło: gov.pl, prawo.pl
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