26 marca 2020 r.

Alert prawny dotyczący tzw. tarczy antykryzysowej
▪

Projekt ustawy 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.
•

Projekt do Sejmu wpłynął 26 marca 2020 r.

•

Projekt przewiduje m.in. następujące zmiany do specustawy:
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

możliwość ustalenia maksymalnych cen lub marż hurtowych i detalicznych stosowanych
w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia
i bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych (art. 8a – 8c) – w
tym nałożenia kary pieniężnej w wysokości od 5.000 do 5.000.000 zł lub nie większej niż
10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary za
naruszenie tych przepisów (art. 15zzzk – 15zzl);
określenie maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych nowo udzielanych
pożyczek (art. 8d – 8e);
doprecyzowanie regulacji dot. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 – w tym umożliwienie finansowania ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 9);
doprecyzowanie regulacji dot. odstąpienia od ustawy – Prawo budowlane i innych
regulacji dot. procesu inwestycyjnego w zakresie obiektów związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 12);
w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich medycyny pracy i badań
psychologicznych – w tym czasowe zawieszenie obowiązku ich wykonywania (art. 12a);
wprowadzenie rekompensaty dla organizatorów zakładów aktywności zawodowej za
szkody poniesione w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (art. 15a);
dot. zatrudniania młodocianych pracowników – w tym obligatoryjnego zwolnienia
z obowiązku świadczenia pracy (art. 15f);
wprowadzenie uprawnienia pracodawcy do wystąpienia o dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym
wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g oraz art. 31a –
31c);
w zakresie handlu w niedzielę poprzez umożliwienie sklepom objętym zakazem
przyjmowania, rozładowywania oraz wykładania towaru na półki (art. 15i);
w zakresie umów o imprezę turystyczną rozwiązywanych w bezpośrednim związku
z wybuchem epidemii COVID-19 poprzez przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta
(art. 15k oraz art. 31h);
wstrzymanie pobierania opłat audiowizualnych i abonamentowych od przedsiębiorców
(art. 15l);
w zakresie uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów
regularnych specjalnych (art. 15n);
umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej od przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15p);

14. umożliwienie gminom przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
(płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r.) do 30 września 2020 r. przedsiębiorcom,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15q);
15. doprecyzowanie regulacji dot. zamówień publicznych – w tym (art. 15r – 15w), w tym:
a. zmianę umów stosownie do okoliczności związanych z COVID-19,
b. ograniczenie możliwości zrywania umów ze względu na wskazane okoliczności,
c. zachęty do niedochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania umów w związku z
aktualną sytuacją;
16. wprowadzenie uprawnienia pracodawcy do zmiany zasad pracy pracowników
zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej – w tym świadczenie pracy w godzinach
nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości
funkcjonowania przedsiębiorstwa (art. 15x);
17. przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców (art. 15z oraz art.
15zzq);
18. czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej (art. 15za – 15zb);
19. w zakresie najmu powierzchni w obiekcie handlowym – w tym obniżenia czynszu o 90%
oraz zwolnienia najemcy z ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy (art. 15 ze);
20. wprowadzenie uprawnienia pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, do uelastycznienia czasu pracy (art.
15zf) – w tym:
a. skrócenia dobowego czasu nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika
z obecnych 11 godzin do 8, a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32
godzin,
b. wydłużenia dobowego wymiaru czas pracy do 12 godzin, a okresu
rozliczeniowego do maksymalnie 12 miesięcy;
21. wprowadzenie prawa do świadczenia postojowego (art. 15zq – 15 zza);
22. wprowadzenie wsparcia postojowego dla przedsiębiorców w przypadku spadku obrotów
gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15zzb – 15zzc);
23. wprowadzenie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd oraz art. 31f);
24. zawieszenie postępowań podatkowych (art. 15zzj);
25. wstrzymanie postępowań egzekucyjnych (art. 15zzk);
26. w zakresie biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego
i administracyjnego (art. Art. 15zzr – 15zzt);
27. w zakresie określenia terminu podjęcia uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń
członków zarządu i rady nadzorczej (art. 15zzx);
28. umożliwienie Bankowi Gospodarstwa Krajowego udzielania poręczeń i gwarancji spłaty
kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców (art. 15zzze);
29. w zakresie należności pieniężnych, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 15zzzf);
30. wprowadzenie administracyjnych kar pieniężnych w przypadku naruszenia czasowego
ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów
spożywczych ustanowionego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub
zwalczaniem COVID-19 (art. 15zzzp);
31. w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego (art.
31g);
32. w zakresie wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego (art. 31j);

2

33.
34.
35.
36.

▪

w zakresie ochrony najemców (art. 31s – 31u);
zawieszenie terminów dot. informacji o schematach podatkowych (art. 31y);
przedłużenie terminów dot. informacji o cenach transferowych (art. 31z);
wstrzymanie lub zawieszenie terminów do podjęcia czynności przez Komisję Nadzoru
Finansowego (art. 31za – 31zb);
37. zwolnienie przedsiębiorców (samozatrudnionych oraz prowadzących mikrofirmy)
z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy (art.
31zo – art. 31zy);
• w zakresie innych ustaw:
1. umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na
przeciwdziałanie COVID-19 (ustawy podatkowe);
2. dokonywanie jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków
trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem
COVID-19 (ustawy podatkowe);
3. umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje związane z
COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego
w 2019 r. (ustawy podatkowe);
4. przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń
wypłacanych w marcu i kwietniu 2020 r. do 1 czerwca 2020 r. (ustawa o podatku
dochodowym od osób fizycznych);
5. możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem
możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy (ustawa o dozorze
technicznym);
6. odroczenie podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r. (ustawa o podatku od
sprzedaży detalicznej);
7. odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu);
8. przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich
przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r. (ustawa o pracowniczych planach
kapitałowych);
9. przesunięciu matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 (ustawa o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw);
10. przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji
prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia
2021 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych);
11. odroczenie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1
kwietnia 2020 r. na dzień 1 lipca 2020 r. (ustawa o podatku od towarów i usług).
Link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=299.

▪

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.
•

Projekt do Sejmu wpłynął 26 marca 2020 r.

•

Projekt przewiduje m.in. następujące zmiany:
1. doprecyzowanie regulacji dot. działalności Polskiego Funduszu Gwarancyjnego (art. 11);
2. doprecyzowanie regulacji dot. udzielania finansowania przedsiębiorcom (art. 12 – 14);
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3.

▪

doprecyzowanie regulacji dot. przeznaczenia finansowania uzyskanego z przekazania
Polskiemu Funduszowi Rozwoju skarbowych papierów wartościowych (art. 21 oraz 21b);
4. udział Polskiego Funduszu Gwarancyjnego w realizacji tzw. tarczy antykryzysowej (art.
21a).
Link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=302.

▪

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.
•

Projekt do Sejmu wpłynął 26 marca 2020 r.

•

▪

Projekt przewiduje tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne dla przedsiębiorców znajdujących się
w trudnej sytuacji ekonomicznej, działających w danym sektorze przez co najmniej 3 lata.
Link: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=EA19115D90706824C1258537003A81AE.
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