
TARCZA  ANTYKRYZYSOWA

Prezydent Andrzej

Duda podpisał ustawę

zwaną "tarczą

antykryzysową"

31  MARCA  2020  R .

Prezydent Andrzej Duda w dniu 31 marca br. podpisał

ustawę 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. Nowe przepisy – wraz z już wcześniej

uchwalonymi – znane są w przestrzeni publicznej również

pod nieco bardziej medialną nazwą - „tarcza antykryzysowa”.

Mechanizmy, które wprowadzone zostały na podstawie uchwalonych na przestrzeni ostatnich

tygodni przepisów, mają pozwolić przetrwać przedsiębiorcom trudności, które mogą

napotkać na przestrzeni zbliżających się tygodni i miesięcy. Rozwiązania finansowe

zaproponowane przez rząd, mające stanowić pomoc dla przedsiębiorców, opiewają - jak

wycenia gabinet Prezesa Rady Ministrów - na sumę ok. 30 miliardów złotych.

 

Wśród najistotniejszych środków, które – często niestety dopiero po spełnieniu określonych

warunków – mają pozwolić przedsiębiorcom na utrzymanie płynności finansowej oraz

ochronić istniejące miejsca pracy pracowników wymienia się:

 

1)     Uelastycznienie zatrudnienia – Pracodawcy, którzy spełniają określone przez

ustawodawcę kryteria, mogą ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku

pracownika, wprowadzić system równoważnego czasu pracy, czy też stosować mniej

korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż te, które wynikają z umów o pracę - w

zakresie i przez czas uzgodniony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub

przedstawicielami pracowników.

 



2)     Dofinansowanie wynagrodzeń oraz

składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników objętych przestojem

ekonomicznym lub obniżonym czasem

pracy z Fundusz Gwarantowanych

Świadczeń Pracowniczych na okres 3

miesięcy.

 

 3)    Dofinansowanie do wynagrodzeń

pracowników w formie wsparcia dla mikro,

małych i średnich przedsiębiorców

(zatrudniających do 249 osób), którzy

wskutek wystąpienia COVID-19 zanotowali 

w ciągu dwóch kolejnych miesięcy

kalendarzowych 2020 roku - w porównaniu

z analogicznym okresem w roku poprzednim

- wysoki spadek obrotów (wynoszący co

najmniej 30 %). Tacy Pracodawcy będą

mogli otrzymać – na podstawie umowy

zawartej z właściwym starostą –

dofinansowanie do wynagrodzeń

pracowników oraz składek na ubezpieczenie

społeczne od tych wynagrodzeń.

 

4)     Zwolnienia z opłacania składek

odprowadzanych do ZUS dla małych

pracodawców i osób samozatrudnionych za

okres od 1 marca do 31 maja 2020 r.

 

5)     Przesunięcie terminu płatności zaliczek

na podatek dochodowy – płatnik, który

poniósł negatywne konsekwencje związane z

COVID-19, może skorzystać z przesunięcia

terminu wpłaty zaliczek na podatek

dochodowy od przychodów z szeroko

rozumianej pracy, pobranych w marcu i

kwietniu 2020r. do 1 czerwca 2020 r.

 

6)     Przesunięcie terminu płatności

podatku od przychodów z budynków za

miesiące od marca do maja 2020 r. (w

wypadku spełnienia warunków określonych

w przepisach), a także przesunięcie terminu

wnoszenia opłat z tytułu użytkowania

wieczystego za 2020 rok z 31 marca na 30

czerwca 2020 r.

DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 

W FORMIE WSPARCIA DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH

PRZEDSIĘBIORCÓW



 

7)             Możliwość odliczenia straty z 2020 r.

od dochodu (przychodu) dla podatników PIT

i CIT, którzy dzięki temu mogą o wysokość

poniesionej straty pochodzącej z

pozarolniczej działalności gospodarczej w

2020 r. obniżyć odpowiednio dochód lub

przychód uzyskany z działalności

gospodarczej w 2019 r.

 

8)      Umożliwienie bankom zmiany

warunków lub terminów spłaty kredytów i

pożyczek. 

 

9)     Gwarancje dla dużych i średnich firm

pochodzące z Banu Gospodarstwa Krajowego

– BGK będzie mógł udzielać poręczeń i

gwarancji spłaty kredytów, które będą

przeznaczone na zapewnienie płynności

finansowej przedsiębiorcom.

 

10)     Zmiany dotyczące sposobu odbywania

posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez

zarządy i  rady nadzorcze spółek z 

 ograniczoną odpowiedzialnością i spółek

akcyjnych – wyraźnie wskazano, że

posiedzenia tych organów mogą odbywać się

z wykorzystaniem nowych technologii.

 

 11)    Wprowadzono możliwość udziału w

zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. oraz

walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w

spółce akcyjnej przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej.

 

12)     Zawieszenie biegu niektórych

terminów przewidzianych przepisami prawa

administracyjnego.

 

13)     W okresie stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii

ogłoszonego w związku z  COVID-19,

zawieszono również bieg terminów

procesowych i sądowych w postępowaniach

sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych,

postępowaniach i kontrolach prowadzonych

na podstawie przepisów Ordynacji

podatkowej. Bieg tych terminów – co do

zasady – nie rozpoczyna się, a już rozpoczęty

– ulega zawieszeniu. Nie dotyczy to terminów

w sprawach pilnych, które nadal są

rozpoznawane przez sądy.

 

14)     Możliwość jednostronnego przedłużenia

terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu

mieszkalnego lub wysokości czynszu.



 

15)             Czasowe wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu, dzierżawy lub innych

podobnych umów, na podstawie których dochodzi do używania powierzchni handlowych

w centrach handlowych w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Dotyczy to

obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (centra handlowe). Należy przy tym

podkreślić, że przepis ten wprost dotyczy wyłącznie umów zawartych z podmiotami używającymi

lokali handlowych znajdujących się wewnątrz centrów handlowych, których działalność została

ograniczona lub zakazana zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

16)      Na gruncie prawa zamówień publicznych wyłączono odpowiedzialność zamawiających za

odstąpienia od ustalenia i dochodzenia od wykonawców należności – oznacza to, że Zamawiający

będą mogli dokonywać zmian umowy lub odstępować od dochodzenia należności, które

powstaną w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej w trybie

prawa zamówień publicznych, jeżeli nastąpiły one na skutek wystąpienia COVID-19 – bez ryzyka

poniesienia dalszej odpowiedzialności na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów. 

 

Poza wyżej wskazanymi środkami, przewidziano szereg innych rozwiązań, dotyczących

szczególnych kategorii podmiotów lub branż. Wymienić można pożyczki dla

mikroprzedsiębiorców, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w

organizacjach pozarządowych i innych podmiotach prowadzących działalność pożytku

publicznego, czy też dodatkową pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby

niepełnosprawne.

 

W wypadku specjalnych regulacji branżowych, warto wskazać m.in. na przedłużenie ważności

świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

energetycznych, które tracą ważność w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r., a także

przedłużenie terminu na pierwsze wytworzenie pierwszą sprzedaż energii, o których mowa w

ustawie o odnawialnych źródłach energii.

 

 

 

 

W wypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu 

z Kancelarią:

 

mikolaj.goss@gglegal.pl 

jan.goralski@gglegal.pl


