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DLA BIZNESU

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który
przysługuje m.in. w przypadku zamknięcia
żłobka, przedszkola, lub klubu dziecięcego z
powodu COVID-19 został wydłużony o kolejne
dwa tygodnie od 29 marca do 11 kwietnia.
Dodatkowy okres zasiłku będzie przysługiwał
także osobom uprawnionym w związku z
niemożnością sprawowania opieki nad
dzieckiem przez nianie lub opiekunów
dziennych z powodu COVID-19. Co ważne,
przeznaczony jest zarówno na opiekę nad
dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z
odpowiednim orzeczeniem o
niepełnosprawności. Przysługuje
ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które
mają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
lekkim; do 18 lat, które mają orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności i do 24 lat, które mają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został
wprowadzony ustawą 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.

Będzie więcej czasu na odwołanie się od
negatywnych decyzji z Tarczy PFR 2.0

Jak wynika z nowelizacji uchwały Rady
Ministrów w sprawie programu PFR 2.0, rząd
wydłuży o dwa tygodnie czas na złożenie
wniosku wyjaśniającego w sytuacji odmowy
wsparcia z Tarczy PFR 2.0. Teraz czas na to
będzie do 15 kwietnia. Tak, która czeka na
przyjęcie przez rząd.
UWAGA! Procedury wyjaśniającej nie można
mylić z odwoławczą. Procedura odwoławcza
przysługuje tylko od decyzji częściowo
pozytywnych, i można z niej skorzystać tylko do
końca marca. Jeśli PFR uwzględni wniosek,
ponowny wniosek o tarczę finansową 2.0 będzie
można złożyć do 22 czerwca. Wypłata
subwencji nastąpi zaś do 30 czerwca.

Podpisano rozporządzenie w sprawie
przesunięcia terminów CIT-8 i

sprawozdań finansowych

Informujemy, że podpisano już rozporządzenie
Ministra Finansów w sprawie przedłużenia
terminu do złożenia zeznania o wysokości
dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i
wpłaty należnego podatku przez podatników
podatku dochodowego od osób prawnych
(przedłużenie czasu na złożenie CIT-8) oraz
przedłużenia terminów na sporządzenie
sprawozdań finansowych za 2020 r.
Rozporządzenia powinny ukazać się w
Dzienniku Ustaw w najbliższych dniach.
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