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DLA BIZNESU  
 

Jest zgoda KE na wsparcie ze strony PFR dla 
dużych firm 

 
 
Premier Mateusz Morawiecki opublikował na Twitterze      
informację o tym, że Komisja Europejska wyraziła zgodę        
na rządową pomoc dla dużych firm w kwocie 2,2 mld          
euro. Jak czytamy w tweecie premiera: 
 
“Jest wreszcie zgoda KE na jeden z instrumentów naszej         
Tarczy finansowanej przez PFR(...)”. 
 
Potwierdziła to Polska Agencja Prasowa, niestety nie       
wskazując czy jest to cała pomoc na którą zgodziłą się KE           
czy tylko cześć wsparcia. Przypuszczamy, że w       
komunikacie prawdopodobnie chodzi o pierwszy z      
zapowiedzianych trzech instrumentów wsparcia dla     
dużych firm. 
 
Przypominamy! 
Na pomoc z PFR dla dużych przedsiębiorstw miały        
składać się: 
 

1. Tarcza Płynnościowa w postaci finansowania     
płynnościowego o wartości 10 mld zł; 

2. Tarcza Finansowa w postaci finansowania     
preferencyjnego o wartości 7,5 mld zł; 

3. Tarcza Kapitałowa w postaci finansowania     
inwestycyjnego o wartości 7,5 mld zł. 

 
Kwota, o której wspomina Premier oraz PAP (2,2 mld euro          
czyli ok. 10 mld zł) sugerują, że KE na chwilę obecną           
wyraziła zgodę na pierwszą części Tarczy dla dużych firm.         
Wg. słów premiera obecnie: 
 
“(...) czekamy na kolejne notyfikacje, bo potrzeby są        
znacznie większe niż 2,2 mld Euro na które zgodziła się          
Komisja” 
 
Szczegółowych informacji dowiemy się prawdopodobnie     
dopiero kiedy PFR lub KE opublikują obowiązujące       
warunki wsparcia. Zalecamy śledzenie strony internetowej      
PFR oraz Komisji Europejskiej. 

 
 
 
 

Trwają pracę nad przepisami dotyczącymi rynku 
wynajmu mieszkań 
 

Jak ustaliło Prawo.pl Ministerstwo Rozwoju pracuje nad       
nowym pakietem, który w założeniach ma poprawić       
sytuację mieszkaniową Polaków. Ma się on składać z        
trzech głównych rozwiązań. 

1. Uregulować ustawowo społeczne agencje najmu     
– mają pośredniczyć w wynajmie mieszkań      
prywatnych, gwarantując wynajmującym stały    
dochód, ale za to lokatorom - niższy czynsz. 

2. Wprowadzić ulgę w PIT na urządzenie się, czyli        
kwota, którą nabywcy pierwszego mieszkania lub      
domu będą mogli odliczyć od dochodu.      
Wysokość limitu odliczeń i długość ulgi wciąż       
jest ustalana z Ministerstwem Finansów, ale z       
naszych informacji wynika, że rozważane widełki      
są duże - od 4,6 do 12 tys. złotych.         
Prawdopodobnie wyniosą około 5 tys. zł od       
osoby. 

3. Rząd pragnie, by samorządy, które zdecydują się       
oddać swoje grunty pod inwestycje     
mieszkaniowe, dostawały w nich lokale.  

 

Powodzenie planowanych przepisów w głównej mierze      
zależeć będzie od punktu trzeciego i woli samorządów        
gdyż to one na chwilę obecna dysponują większością        
gruntów. Ustawa ma pozwolić zaliczyć w cenę gminnej        
nieruchomości sprzedawanej inwestorowi, ceny lokali,     
które po zakończeniu budowy stałyby się własnością       
samorządu. Takie lokale mają być wykorzystywane przez       
gminę do realizacji jej zadań, np. jako mieszkania        
komunalne, mieszkania wynajmowane na zasadach najmu      
z dojściem do własności, żłobek, przedszkole itp.       
Pozostałe lokale w danej inwestycji deweloper,      
spółdzielnia mieszkaniowa czy TBS mógłby     
sprzedawać na zasadach komercyjnych. Tu z kolei       
kluczowa jest tzw. cena odkupu mieszkań przez gminę -         
zdaniem ekspertów odbiega ona od rzeczywistych      
kosztów. Z projektu wynika, że miałaby być ona liczona         
według wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego     
kosztu odtworzenia metra kwadratowego powierzchni     
użytkowej budynków mieszkalnych. Te wskaźniki nie      
odzwierciedlają jednak realnej ceny budowy mieszkań,      
która zazwyczaj jest kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt       
procent wyższa. Pamiętać trzeba również, że      
nieruchomości stanowią główny zasób majątku gminy, a       
także dają możliwość decydowania o sposobie      
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zagospodarowywania własnych przestrzeni. Bardzo trudno     
więc przewidzieć, czy ten pomysł okaże się dla nich         
ciekawy i korzystny, i czy tysiące gminnych hektarów        
zasilą wciąż ubogi potencjał nieruchomości krajowych. 
 

Bon wakacyjny- dodatkowy koszt dla pracodawcy  
 

Jak zapowiadają rządzący, w najbliższym czasie powstać       
mają przepisy wprowadzające tzw. “Bon wakacyjny      
1000+”. Bony te mają wynosić 1000 zł i przysługiwać         
pracownikom, zarabiającym mniej niż 5,2 tys. zł brutto        
miesięcznie. Pieniądze będzie można wydać tylko na       
wakacje w Polsce. Bon będzie miał postać tzw. karty         
przedpłaconej. 
 

W tym roku koszt programu ma wynieść ok. 7 mld zł .            
Państwo zapłaci 900 zł, czyli 90 proc. proc. kwoty,         
resztę dopłaci pracodawca. Program ma być wieloletni.       
W każdym kolejnym roku udział państwa w bonie        
będzie malał, a wzrastały dopłaty pracodawców. Firmy       
będą mogły odpisać odpisać go jako wydatek od kosztów         
prowadzonej działalności. Zdania ekspertów jak i samej       
branży turystycznej są podzielone. 
 

Jak oblicza dr Aleksander Łaszek główny ekonomista       
Forum Obywatelskiego rozwoju- przy założeniu, że      
docelowo bon byłby np. w połowie finansowany przez        
pracodawcę, oznaczałoby to, że miesięcznie od każdego       
etatu musiałby zapłacić dodatkowo prawie 42 zł. Ponieważ        
cały bon dla pracownika ma być przychodem, to ten         
będzie musiał od niego zapłacić podatek, a być może też          
składki ZUS. Jeśli wymagany będzie tylko PIT, łączny        
koszt etatu wzrośnie o prawie 56 zł miesięcznie (41,7 zł          
dopłaty przez pracodawcę i 14,2 zł PIT płaconego przez         
pracownika) 
 

W swoim artykule dr Łaszek zwraca uwagę, że w każdym          
wariancie za bon zapłacą podatnicy. Nawet jeśli nie        
będzie to wprost uwzględnione przez pracodawcę w ich        
płacy, to wyższe wydatki budżetu będą musiały być        
sfinansowane dodatkowymi obciążeniami podatkowymi. I     
nawet osoby, które liczą, że wyższe podatki zapłacą inni,         
muszą pamiętać, że bon to nie gotówka. O tym, na co           
będzie można go przeznaczyć, będą decydowali politycy       
pod wpływem lobbystów, oceniając, jakie sposoby      
wypoczynku w kraju są godne wsparcia, a jakie nie. 
 
Źródło: for.org.pl. PAP . prawo.pl 
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