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W związku z wybuchem 

epidemii wirusa SARS-COV-2

i wprowadzonymi z tego tytułu
środkami zapobiegawczymi 
dla wielu polskich przedsiębiorstw
pojawiły się poważne nowe
wyzwania dotyczące ich
przetrwania i przyszłości



ROZWIĄZANIA PRAWNE -
 TARCZA ANTYKRYZYSOWA

www.dgp.legal

+48 12 307 96 96

biuro@dgp.legal

Reakcją na zagrożenie gospodarki w zw. z epidemią
wirusa SARS-COV-2, było przygotowanie pakietu
pomocowego, zwanego "Tarczą Antykryzysową".* 

 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje 

dotyczące szczególnie istotnych, z perspektywy
przedsiębiorstw, środków pomocy, które zostały
przewidziane w projekcie ustawy z dnia 28 marca
2020 roku, przekazanym do Senatu.

 

 

 

 
*obejmującego m.in. 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
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 uelastycznienie czasu pracy (str. 10)

 redukcja i dofinansowanie wynagrodzeń (str. 11-13)

 zmiany dot. zatrudniania młodocianych pracowników (str. 14)

 zmiany dot. cudzoziemców (str. 15-16)

 zmiany dot. pracowników infrastruktury krytycznej (str. 17-18)

zmiany w Pracowniczych Planach Kapitałowych (str. 19)

Stosunek pracy:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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 świadczenie postojowe (str. 21-23)

 dofinansowanie prowadzenia działalności przez samozatrudnionych (str.

24-25)

 poręczenia i gwarancje kredytowe dla średnich i dużych przedsiębiorców

(str. 26-27)

 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (str. 28-29)

 modyfikacja umów kredytowych (str. 30)

 przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru

Beneficjentów Rzeczywistych (str. 31)

 zdalne posiedzenia zarządów i rad nadzorczych (str. 32)

 zmiany w zakresie handlu w niedzielę (str. 33)

Przedsiębiorcy - pomoc i modyfikacja obowiązków

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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 zwolnienie z abonamentu RTV i innych opłat (str. 35)

 pomoc w zakresie podatku od nieruchomości (str. 36)

 zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej w podatkach (str. 37)

 zmiana w zakresie opłaty prolongacyjnej dot. składek ZUS (str. 38)

 zwolnienie ze składek ZUS (str. 39-40)

 korzystne rozliczenie podatku dochodowego (str. 41-42)

 odroczenie deklaracji JPK VAT (str. 43)

Podatki i inne daniny

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 najem powierzchni handlowych w obiekcie handlowym powyżej 2000

m2 (str. 45)

 ochrona najemców (str. 46-47)

 umowy dot. zamówień publicznych (str. 48-50)

 czynsze wynikające z umów zawartych z organami publicznymi (str. 51)

Stosunki umowne

1.

2.

3.

4.
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 wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych (str. 53)

 zawieszenie postępowań podatkowych (str. 54)

 wydłużony termin na wydanie interpretacji podatkowej (str. 55)

 bieg terminów procesowych (str. 56)

 bieg terminów przewidzianych prawem administracyjnym (str. 57-58)

Zmiany w postępowaniach

1.

2.

3.

4.

5.



STOSUNEK

PRACY



nieprzerwany odpoczynek dobowy skrócony z minimum 11 do minimum 8 godzin, a

tygodniowy z minimum 35 do minimum 32 godzin

możliwość zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy,

dopuszczającego przedłużenie dobowego czasu pracy do 12 godzin

możliwość zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia

pracowników niż wynikające z umów o pracę w okresie i zakresie wskazanych w takim

porozumieniu

 

 

pracodawcy dotknięci konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19, u których nastąpił

spadek obrotów gospodarczych, na zasadach szczegółowo określonych w Ustawie

w przypadku zmiany warunków zatrudnienia na mniej korzystne - tylko pracodawcy

nieobjęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż 20 pracowników
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UELASTYCZNIENIE CZASU PRACY

NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?
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REDUKCJA I DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ

NOWE ROZWIĄZANIA
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możliwość obniżenia wynagrodzeń pracowników objętych przestojem o maksymalnie 50%,

przy czym nie niżej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia

dofinansowanie pensji pracowników w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz
zapewnienie środków na opłacenie składek ZUS

możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika o maksymalnie 20% do
maksymalnie 0,5 etatu (przy czym wynagrodzenie takiego pracownika nie może być niższe
niż minimalne wynagrodzenie)

dofinansowanie w wysokości połowy wynagrodzenia (ale nie więcej niż 40% przeciętnego
wynagrodzenia za pracę) w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika

możliwość dofinansowania dot. pracowników na umowie o pracę i (odpowiednio)

świadczących usługi na podstawie umowy o pracę nakładczą, zlecenia lub innej, do której
stosuje się przepisy dot. zlecenia

 

 

 

 

11



REDUKCJA I DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ CD.
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KTO SKORZYSTA?

przedsiębiorcy, u których ze względu na COVID-19 wystąpił spadek obrotów gospodarczych

przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług,  w
ujęciu ilościowym lub wartościowym w wysokości:

nie mniejszej niż 15% w wypadku stosunku obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy do dnia
złożenia odpowiedniego wniosku po 1 stycznia 2020 roku z analogicznymi obrotami w
roku poprzednim lub
nie mniejszej niż 25% w wypadku stosunku obrotów z dowolnego miesiąca do dnia
złożenia wniosku po 1 stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego

za miesiąc uważa się również 30 kolejno następujących po sobie dni, w wypadku złożenia
odpowiedniego wniosku w trakcie trwania danego miesiąca kalendarzowego (tj. nie w
pierwszym dniu miesiąca)

dofinansowanie przyznaje się na okres 3 miesięcy
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REDUKCJA I DOFINANSOWANIE
WYNAGRODZEŃ CD.
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CO TRZEBA ZROBIĆ?

otrzymanie dofinansowania uzależnione jest od zwrócenia się z odpowiednim wnioskiem o
wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

dofinansowanie nie przysługuje do pensji pracowników, których wynagrodzenie za miesiąc
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku przekroczyło 300% prognozowanego średniego
wynagrodzenia w 2020 roku

warunki i tryb wykonywania pracy w trakcie przestoju ekonomicznego lub obniżonego
wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu zawieranym z odpowiednią organizacją
związkową lub przedstawicielami pracowników

kopię porozumienia należy w ciągu 5 dni od jego zawarcia przedstawić odpowiedniemu
okręgowemu inspektorowi pracy

dofinansowania nie można otrzymać jeśli na tych samych pracowników pracodawca
otrzymał pomoc na rzecz ochrony miejsc pracy
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ZMIANY DOT. ZATRUDNIANIA
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

obowiązek zwolnienia młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania
zawodowego ze świadczenia pracy na czas ograniczenia działania jednostek oświaty
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NOWE ROZWIĄZANIA

KONSEKWENCJE

pracodawca zatrudniający młodocianych w dalszym ciągu może wypłacać im
wynagrodzenie

w przypadku pracodawcy, któremu została przyznana refundacja wynagrodzenia
młodocianego pracownika, wynagrodzenie wypłacane niepracującemu młodocianemu
zostanie zrefundowane

przepisy dot. młodocianych pracowników mają moc wsteczną
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ZMIANY DOT. CUDZOZIEMCÓW
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NOWE ROZWIĄZANIA

w przypadku gdy termin na złożenie wniosku o przedłużenie pobytu cudzoziemca w Polsce
przypadał w czasie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii pobyt
takiego cudzoziemca zostaje uznany za legalny - warunkiem złożenie odpowiedniego
wniosku o przedłużenie w terminie 30 dni po ustaniu ww. stanu

w wypadku, gdy po stanie epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia
epidemicznego, okres na złożenie wniosku podlega wydłużeniu do terminu 30 dni po
zakończeniu tego stanu

w przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy krajowej, w
przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii okres pobytu i
ważność wizy takiego cudzoziemca ulega przedłużeniu do 30 dnia po odwołaniu ww. stanu

w przypadku, gdy po stanie epidemii ponownie wprowadzony zostanie stan zagrożenia
epidemicznego, okres pobytu i ważności wizy cudzoziemca podlega wydłużeniu do terminu
30 dni po zakończeniu  tego stanu

powyższe przedłużenie terminów dot. wiz nie wymaga wydania nowej naklejki wizowej

nowe przepisy dot. wiz nie dotyczą wiz Schengen - sposób ich przedłużania uregulowano w
oddzielnych przepisach prawa UE
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ZMIANY DOT. CUDZOZIEMCÓW CD.

ww. zasady dot. wiz stosuje się analogicznie do zezwoleń na pobyt czasowy,

wymagających wydania lub wymiany kart pobytu

okres ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców (jak również decyzji o ich
przedłużeniu) oraz okres dopuszczalnego wykonywania pracy bez zezwolenia zostaje
wydłużony analogicznie do wniosków o przedłużenie pobytu i wizy, tj. do terminu 30 dni po
zakończeniu wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (a jeśli
jeden stan następuje po drugim - do terminu 30 dni po zakończeniu tego stanu)
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NOWE ROZWIĄZANIA CD.

16

cudzoziemcy przebywający w Polsce 

pracodawcy zatrudniający cudzoziemców
 

KTO SKORZYSTA?

CO TRZEBA ZROBIĆ?

skorzystanie z przedłużonych terminów wymienionych powyżej wymaga złożenia wniosków
do właściwych organów w wyznaczonych terminach



ZMIANY DOT. PRACOWNIKÓW
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii niektórzy pracodawcy będą
uprawnieni do:

zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników tak, aby zapewnić ciągłość
prowadzonego przedsiębiorstwa lub stacji
polecenia pracownikom świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych w koniecznym
zakresie i wymiarze
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

przedsiębiorcy utrzymujący funkcjonowanie systemów i obiektów infrastruktury krytycznej
(np. energetycznych, łączności, finansowych itp.)

podwykonawcy lub dostawcy konieczni do utrzymania infrastruktury krytycznej

właściciele stacji benzynowych

m.in. spółki, wobec których Premier wydał polecenie obowiązujące
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ZMIANY DOT. PRACOWNIKÓW
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ CD.

zapewnić pracownikom zakwaterowanie i wyżywienie (wartość tych świadczeń nie podlega
wliczeniu do podstawy ustalenia składki ZUS)

w trakcie stosowania nowych rozwiązań dot. pracowników infrastruktury krytycznej
pracownikowi nie można udzielić urlopu wypoczynkowego
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CO TRZEBA ZROBIĆ?
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przesunięciu o pół roku podlega termin na zawarcie umów o zarządzanie PPK

przesunięciu o pół roku podlega termin na zawarcie umów o prowadzenie PPK przez
podmioty zatrudniające powyżej 50 pracowników

termin na zawarcie ww. umów to teraz odpowiednio: 27 października oraz 10 listopada
2020 roku

 

 

ZMIANY W PPK
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie zawarli odpowiednich umów dot. PPK
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PRZEDSIĘBIORCY - 

POMOC I MODYFIKACJA
OBOWIĄZKÓW



pomoc w wysokości 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020

r.)

świadczenie nie podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które:

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód niższy

niż 15 681 zł

rozpoczęły działalność przed 1 lutego 2020 r. i przed tą datą jej nie zawiesiły

w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie osiągnęły przychód

obniżony o co najmniej 15%

osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (np. freelancerzy):

którzy zawarli umowę cywilnoprawną przed 1 lutego 2020 r., których wynagrodzenie z

umowy cywilnoprawnej wynosi co najmniej 1300 zł albo których zleceniodawca nie

otrzymał pomocy Państwa na wypłatę wynagrodzeń pracownikom

 

21



jednoosobowi przedsiębiorcy płacący zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty

podatkowej, korzystający ze zwolnienia z podatku VAT z uwagi na wartość sprzedaży

nieprzekraczającą 200 000,00 zł w poprzednim roku podatkowym (art. 113 ust. 1 i ust. 2

ustawy o Podatku od towarów i usług) - przy czym w tym wypadku świadczenie wynosi

1300 zł (50% wynagrodzenia minimalnego w 2020 r.)

warunkiem skorzystania ze świadczenia postojowego jest niepodleganie przez

wnioskodawcę obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z innych tytułów

 

 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE CD.
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 KTO SKORZYSTA? CD.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

aby skorzystać ze świadczenia postojowego konieczne jest wypełnienie i złożenie

odpowiedniego wniosku do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym

został zniesiony ogłoszony stan epidemii
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wniosek o uzyskanie świadczenia postojowego musi zawierać m.in. dane uprawnionego,

dane zleceniodawcy (w wypadku osób wykonujących pracę na podstawie umów

cywilnoprawnych) oraz numer rachunku wnioskodawcy, a także odpowiednie oświadczenia

składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej składa wniosek za

pośrednictwem zleceniodawcy/zamawiającego i wskazuje jego dane na wniosku

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE CD.
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CO TRZEBA ZROBIĆ? CD.

23



DOFINANSOWANIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
SAMOZATRUDNIONYCH

dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności w przypadku spadku obrotów w

okresie dowolnie wskazanych przez wnioskodawcę 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych

przypadających po 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do analogicznych 2 kolejnych miesięcy

kalendarzowych roku poprzedniego (w przypadku gdy wskazany okres porównawczy

rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, za miesiąc uważa się 30 kolejno po

sobie następujących dni kalendarzowych)

świadczenie przyznawane na okres 3 miesięcy

świadczenie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w

przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 30%

świadczenie w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w

przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 50%
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NOWE ROZWIĄZANIA
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DOFINANSOWANIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
SAMOZATRUDNIONYCH CD.

świadczenie w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w

przypadku, gdy spadek obrotów wyniesie co najmniej 80%
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NOWE ROZWIĄZANIA CD.

KTO SKORZYSTA?

osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które nie zatrudniają

pracowników i doświadczyły spadku obrotów

CO TRZEBA ZROBIĆ?

wniosek o uzyskanie dofinansowania należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy

termin na złożenie wniosku to 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
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PORĘCZENIA I GWARANCJE
KREDYTOWE DLA ŚREDNICH 

I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW
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NOWE ROZWIĄZANIA 

przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki prawa

handlowego

z poręczeń i gwarancji nie mogą skorzystać mikro- i mali przedsiębiorcy

 

KTO SKORZYSTA?

w związku ze skutkami pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł

udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów

zaciągniętych przez przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności

finansowej

udzielone poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty

kwoty kredytu
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PORĘCZENIA I GWARANCJE
KREDYTOWE DLA ŚREDNICH 

I DUŻYCH PRZEDSIĘBIORCÓW CD.
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KTO SKORZYSTA? CD.

kryteria na skorzystanie z poręczeń lub gwarancji BGK spełnia przedsiębiorca, który w co

najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące

warunki:

zatrudniał średniorocznie co najmniej 50 pracowników

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji

finansowych przekraczający równowartość w złotych 10 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły

równowartość w złotych 10 milionów euro
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POŻYCZKI DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

nisko oprocentowana pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności

udzielana przez starostę ze środków Funduszu Pracy na podstawie umowy

maksymalna wysokość: 5000 zł

okres pożyczki nie dłuższy niż 12 miesięcy

rozpoczęcie spłaty po sześciomiesięcznym okresie karencji

pożyczka będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3

miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny

wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

 

 

 

www.dgp.legal

+48 12 307 96 96

biuro@dgp.legal

NOWE ROZWIĄZANIA
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POŻYCZKI DLA
MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW CD.

mikroprzedsiębiorca, tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat

obrotowych:

zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników 

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji

finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy

aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły

równowartości w złotych 2 milionów euro

uzyskanie pożyczki uzależnione jest od faktu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności

przed 1 marca 2020 r.
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KTO SKORZYSTA? 

CO TRZEBA ZROBIĆ?

wniosek o udzielenie pożyczki należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy po ogłoszeniu

naboru przez dyrektora tego urzędu
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MODYFIKACJA UMÓW
KREDYTOWYCH
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NOWE ROZWIĄZANIA

CO TRZEBA ZROBIĆ?

zmiana umowy wymaga porozumienia między bankiem a kredytobiorcą

KTO SKORZYSTA? 

w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bank może

zmodyfikować warunki umowy kredytu lub pożyczki, udzielonych przed 8 marca 2020 r.,

przy czym modyfikacja nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej i

gospodarczej kredytobiorcy

 

 

mikro-, mali i średni przedsiębiorcy
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PRZEDŁUŻENIE TERMINU NA
ZGŁOSZENIE INFORMACJI DO CRBR

podmioty zobowiązane do zgłaszania informacji do CRBR:

spółki jawne
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych)

przedłużenie terminu na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów
Rzeczywistych o trzy miesiące, tj. do 13 lipca 2020 roku

dotychczasowym terminem na zgłoszenie informacji do CRBR był 13 kwietnia 2020 roku
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?
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ZDALNE POSIEDZENIA ZARZĄDÓW 

I RAD NADZORCZYCH

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne

z mocy prawa dopuszczalne stanie się podejmowanie uchwał zarządu i rady nadzorczej w
trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

wyłączenie takiej możliwości będzie możliwe na podstawie odpowiedniego postanowienia
umowy spółki lub statutu spółki

usunięte zostaną dotychczasowe ograniczenia dotyczące wyborów przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania zarządu oraz odwołania i zawieszania
w czynnościach członków tych organów - wszystkie te uchwały będzie można podejmować
w trybie pisemnym lub na odległość
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?
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ZMIANY W ZAKRESIE HANDLU 

W NIEDZIELĘ

przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z handlem

możliwość wykonywania w niedzielę i święta czynności polegających na rozładowywaniu,

przyjmowaniu i ekspozycji towaru pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub
zatrudnionemu wykonywania takich czynności

otwarcie sklepów dla klientów we wszystkie niedziele miesiąca nadal będzie
niedopuszczalne
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?
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PODATKI 
I INNE DANINY



ZWOLNIENIE Z ABONAMENTU RTV 

I INNYCH OPŁAT

w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii od przedsiębiorców nie będą
pobierane opłaty abonamentowe RTV

analogicznie do powyższego, nie będą pobierane wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego
zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi za korzystanie z utworów (m.in.

ZAiKS, ZPAV, SFP, ZPAF itp.)

 

przedsiębiorcy (zarówno jednoosobowe działalności gospodarcze jak i spółki prawa
handlowego
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

WARUNKI SKORZYSTANIA Z POMOCY

brak zaległości w uiszczaniu wynagrodzeń i opłat za okresy przypadające przed dniem 8

marca 2020 r.
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POMOC W ZAKRESIE PODATKU 

OD NIERUCHOMOŚCI

proponowane przez Rząd przepisy nowej ustawy dadzą gminom możliwość wprowadzenia
rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, mających pomóc przedsiębiorcom, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19

gminy otrzymają możliwość:

wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości za część 2020 roku
przedłużenia, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatków od
nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, jednak nie dłużej niż do 30

września 2020 roku

 

przedsiębiorcy uiszczający podatek od nieruchomości na rzecz gmin, które zdecydują się na
wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie
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KTO SKORZYSTA?
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ZMIANA W ZAKRESIE OPŁATY
PROLONGACYJNEJ W PODATKACH

odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie zapłaty podatku na raty lub umorzenie
zaległości podatkowej na wniosek podatnika wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty
prolongacyjnej, której wysokość ustala organ podatkowy

w celu przeciwdziałania trudnej sytuacji finansowej, spowodowanej pandemią COVID-19,

opłata prolongacyjna ma nie być naliczana

 

wszyscy podatnicy korzystający z możliwości odroczenia, umorzenia lub rozłożenia na raty
płatności podatku
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?
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ZMIANA W ZAKRESIE OPŁATY
PROLONGACYJNEJ DOTYCZĄCEJ
SKŁADEK ZUS

aby uzyskać zwolnienie z opłaty prolongacyjnej wymagane będzie złożenie do ZUS
odpowiedniego wniosku w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii bądź w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu

przedsiębiorcy, mający trudności w opłaceniu składek za okres od stycznia 2020 roku, w
przypadku skorzystania z możliwości odroczenia terminu płatności składek lub rozłożenia
należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej

osoby prowadzące działalność gospodarczą i spółki prawa handlowego
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

CO TRZEBA ZROBIĆ?
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możliwość zwolnienia mikroprzedsiębiorcy z obowiązku uiszczania składek na:

ubezpieczenia społeczne
Fundusz Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
ubezpieczenia zdrowotne

możliwość zwolnienia z przedsiębiorcy z obowiązku uiszczania składek za:

siebie
pracowników
osoby wykonujące na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej

zwolnienie obejmuje składki należne za marzec, kwiecień i maj 2020 roku

 

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

co do zasady mikroprzedsiębiorcy (zarówno osoby prowadzące jednoosobowe działalności
gospodarcze, jak i spółki prawa handlowego)
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przedsiębiorca, który:

na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10

ubezpieczonych;

na dzień 1 lutego 2020 r. był zgłoszony jako płatnik składek;
w przypadku samozatrudnionych - przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w
pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 15

681 zł

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS CD.
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KTO SKORZYSTA? CD.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS wymaga wypełnienia i złożenia odpowiedniego
wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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KORZYSTNE ROZLICZENIE 

PODATKU DOCHODOWEGO

możliwość obniżenia podstawy opodatkowania

wyłączenie spod regulacji dotyczącej tzw. "złych długów" podatników, którzy mieliby
obowiązek uwzględnienia niezapłaconych zobowiązań przy zaliczkach na podatek
dochodowy

możliwość odliczenia od podatku darowizn przekazanych w 2020 r. na przeciwdziałanie
COVID-19 w pełnej wysokości (z wyjątkiem darowizn zaliczonych do kosztów uzyskania
przychodów, zwróconych w jakiejkolwiek formie lub odliczonych od podatku na podstawie
innych przepisów)

wprowadzenie prolongaty terminu przekazania zaliczek na podatek od szeroko rozumianej
pracy, należnych za marzec i kwiecień 2020 r. do 1 czerwca 2020 r.
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KTO SKORZYSTA?

podatnicy podatku dochodowego - zarówno osoby fizyczne i prawne
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KORZYSTNE ROZLICZENIE 

PODATKU DOCHODOWEGO

obniżyć podstawę opodatkowania mogą podatnicy, którzy w związku z pandemią COVID-

19:

ponieśli w 2020 roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

uzyskali w 2020 roku łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe

o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 roku z tej działalności

ww. podatnicy będą mogli jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, jednak nie więcej niż

o 5 mln zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 roku z pozarolniczej

działalności gospodarczej

w celu skorzystania z tej formy pomocy konieczne jest złożenie korekty deklaracji podatkowej

za 2019 r.

z przepisów w zakresie wyłączenia spod regulacji dot. "złych długów" skorzystają podatnicy,

których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych

okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50% z powodu COVID-19 
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WYMAGANIA DOT. PODATNIKÓW
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odroczenie obowiązku składania pliku JPK_VAT w nowej wersji, tzn. obejmującej zarówno

deklarację, jak i ewidencję podatkową

nowym terminem, od którego konieczne będzie składanie nowego JPK_VAT, będzie 1 lipca

2020 roku

 

ODROCZENIE DEKLARACJI JPK VAT
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

podatnicy zobowiązani do składania JPK_VAT
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STOSUNKI UMOWNE



NAJEM POWIERZCHNI W OBIEKCIE
HANDLOWYM POWYŻEJ 2000 M2

w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o

powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron

umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do

używania powierzchni handlowej

 

uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć drugiej stronie umowy

bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na

dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy;

w przypadku niezłożenia takiej oferty w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu

uniemożliwiającego prowadzenie działalności, postanowienia ustawy dot. wygaśnięcia

zobowiązań umowy przestają wiązać udostępniającego powierzchnię handlową
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NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

najemcy powierzchni w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,

których działalność została zakazana na podstawie przepisów prawa
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z uprawnienia do przedłużenia umowy nie skorzystają najemcy, którzy:

w czasie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy najmu lokalu przed wejściem w

życie Ustawy lub przez cały okres obowiązywania umowy najmu lokalu, jeżeli dana

umowa obowiązywała przez krótszy niż 6 miesięcy zwlekali z zapłatą czynszu lub innych

opłat związanych z najmem i korzystaniem z lokalu, jeżeli łączna wartość zaległych

należności przekracza kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc

najemca ma prawo przedłużyć obowiązywanie umowy najmu lokalu zawartej przed
wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej, której czas obowiązywania upływa po
wejściu w życie tej Ustawy a przed dniem 30 czerwca 2020 r. - na warunkach
dotychczasowych do dnia 30 czerwca 2020 r.

wyłączona zostaje możliwość wypowiedzenia najemcy umowy najmu lokalu oraz
wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.

w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego nie wykonuje się
tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego (eksmisję)

 

 

OCHRONA NAJEMCÓW

www.dgp.legal

+48 12 307 96 96

biuro@dgp.legal

NOWE ROZWIĄZANIA

KTO NIE SKORZYSTA?
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OCHRONA NAJEMCÓW CD.
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KTO NIE SKORZYSTA? CD.

CO TRZEBA ZROBIĆ?

aby skorzystać z rozwiązania umożliwiającego przedłużenie umowy najmu, należy złożyć

wynajmującemu oświadczenia woli o przedłużeniu umowy najmu lokalu lub przedłużeniu

terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do 30 czerwca 2020 r., nie później niż w dniu

upływu czasu obowiązywania tej umowy

w okresie obowiązywania umowy najmu używali lokalu w sposób sprzeczny z umową lub

z przeznaczeniem lokalu

wynajęli, podnajęli lub oddali do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez

wymaganej pisemnej zgody wynajmującego

używają lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub

remontu budynku

posiadają inny lokal mieszkalny w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal spełnia

warunki lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z niego skorzystać z przyczyn od

niego niezależnych
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UMOWY DOTYCZĄCE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
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NOWE ROZWIĄZANIA

możliwość dostosowania treści łączącego strony stosunku prawnego do zmian warunków

społeczno-gospodarczych wywołanych przez stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego

związanego z COVID-19

wyłączenie odpowiedzialności zamawiających za odstąpienie od ustalenia i dochodzenia od

wykonawców należności (np. kar umownych) lub dokonanie zmiany umowy

uprawnienie strony umowy do powołania się na każdą okoliczności związaną z COVID-19,

która w jej ocenie uniemożliwia zrealizowanie umowy

katalog dopuszczalnych zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego ma charakter

otwarty - strony mogą dokonać modyfikacji jej postanowień, jeżeli pozwolą one na dalszą

realizację zamówienia
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UMOWY DOTYCZĄCE
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CD.
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NOWE ROZWIĄZANIA CD.

zmiana umowy będzie mogła dotyczyć, np. zmiany terminu wykonania umowy lub jej części,

lub czasowego zawieszenia wykonania umowy lub jej części. Tym samym w przypadku

pojawienia się przejściowych problemów z wykonaniem umowy, które spowodowane będą

okolicznościami związanymi z COVID–19 (np. zakłócenia w łańcuchu dostaw, brak

wystarczającej liczby pracowników), strony będą uprawnione do ukształtowania na nowo

kwestii związanych z momentem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia

strony umowy będą mogły zawiesić realizację umowy lub jej części, tj. wstrzymać się z

działaniami zmierzającymi do wykonania umowy do czasu ustania przyczyn zawieszenia,

albo kontynuować realizację umowy lub jej części z uwzględnieniem ograniczeń

wynikających z okoliczności spowodowanych COVID-19, z jednoczesnym wydłużeniem

terminu wykonania umowy

nowe rozwiązania nie obejmują zdarzeń o charakterze generalnym, związanych z

występowaniem COVID-19, nieodziaływujących negatywnie na proces wykonania

konkretnego zamówienia
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UMOWY DOTYCZĄCE 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CD.
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CO TRZEBA ZROBIĆ?

każda ze stron umowy ma obowiązek niezwłocznego informowania drugiej strony o wpływie

okoliczności wywołanych przez stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego na wykonanie

umowy, rozumianej jako realizacja konkretnego zamówienia - zarówno jeżeli wyżej

wymieniony wpływ już nastąpił, jak i może on wystąpić w przyszłości

obowiązkiem strony jest wykazanie związku pomiędzy niewykonaniem umowy a sytuacją

związaną z COVID-19 - w tym celu strona może posłużyć się oświadczeniami (własnymi

lub osób trzecich) lub dokumentami (również w postaci elektronicznej) 

strona przedstawiająca dokumenty może zostać wezwana do wykazania dodatkowych

oświadczeń lub dokumentów, może również sama uzupełnić dokumentację
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CZYNSZE WYNIKAJĄCE Z UMÓW
ZAWARTYCH Z ORGANAMI
PUBLICZNYMI

należności przysługujące organom publicznym z tytułu umów cywilnoprawnych - najmu,
dzierżawy lub użytkowania - przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii, będą mogły zostać umorzone w całości albo w części

pojawi się również możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty ww. należności
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KTO SKORZYSTA?

wszystkie podmioty będące stronami umów, o których mowa powyżej, zawartych z

organami publicznymi

CO TRZEBA ZROBIĆ?

konieczne będzie złożenie wniosku do odpowiedniego organu (starosty, prezydenta miasta,

właściwego ministra)
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ZMIANY 

W POSTĘPOWANIACH



WSTRZYMANIE
ADMINISTRACYJNYCH
POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH

Rada Ministrów uzyska możliwość wstrzymania w drodze rozporządzenia

administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych

jest to możliwość, z której Rada Ministrów może skorzystać w przyszłości, jednak nie jest do

tego zobligowana

w okresie wstrzymania możliwe będą wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku

prowadzonego przez SKOK
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osoby będące podmiotami postępowań egzekucyjnych w administracji
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ZAWIESZENIE POSTĘPOWAŃ
PODATKOWYCH

stan zagrożenia spowodowany COVID-19 będzie mógł stanowić podstawę zawieszenia

postępowania podatkowego przez organ, przed którym takie postępowanie się toczy

możliwość zawieszenia postępowań na określonym terytorium i przez określony okres

będzie miał minister właściwy do spraw finansów publicznych

zawieszenie postępowań przez ministra wymaga wydania dodatkowego rozporządzenia

z możliwości zawieszenia postępowań minister może skorzystać w przyszłości, jednak nie

jest do tego zobligowany

 

 

 

www.dgp.legal

+48 12 307 96 96

biuro@dgp.legal

NOWE ROZWIĄZANIA

KTO SKORZYSTA?

osoby będące podmiotami postępowań podatkowych
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WYDŁUŻONY TERMIN NA WYDANIE
INTERPRETACJI PODATKOWEJ

przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa

podatkowego o okres trzech miesięcy, jeżeli wniosek o ich wydanie został złożony przed

wejściem w życie ustawy o tarczy antykryzysowej

Minister Finansów ma zostać wyposażony w kompetencję do ewentualnego dodatkowego

przedłużenia wyżej wskazanego terminu o maksymalnie 3 miesiące
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w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu

COVID-19 bieg terminów procesowych w określonych postępowaniach nie rozpoczyna się,

a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres - z wyjątkiem spraw pilnych wymienionych w

Ustawie

powyższe dotyczy terminów procesowych w następujących postępowaniach:

sądowych, w tym sądowoadministracyjnych

egzekucyjnych

karnych

karnych skarbowych

w sprawach o wykroczenia

administracyjnych

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowa

kontrolach celno-skarbowych

postępowaniach w sprawie wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier

hazardowych niezgodnie z ustawą

innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

 

BIEG TERMINÓW PROCESOWYCH 
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w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów przewidzianych przepisami prawa

administracyjnego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres

powyższe dotyczy terminów:

od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub

organem oraz terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i

obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego

zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje

wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze

stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie

zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony

do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do

właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a

także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów

o ich ustroju 

 

BIEG TERMINÓW PRZEWIDZIANYCH
PRAWEM ADMINISTRACYJNYM
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nie biegną również wiążące organ administracyjny terminy na milczące załatwienie sprawy i

inne, w których brak wyrażenia stanowisku organu administracyjnego wpływa na zakres

praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania

wyjątkiem są sprawy pilne, wymienione w art. 14a ust. 4 i 5 ustawy o tzw. Tarczy

Antykryzysowej oraz terminy w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje

są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminy wyborów do organów

jednostek samorządu terytorialnego oraz terminy w sprawach wniosków i pytań prawnych

do Trybunału Konstytucyjnego

 

BIEG TERMINÓW PRZEWIDZIANYCH
PRAWEM ADMINISTRACYJNYM CD.
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Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w oparciu o wiedzę na temat stanu prac

legislacyjnych na dzień 29 marca 2020 r.  

 

Opracowanie pełni funkcję informacyjną, nie stanowi porady prawnej oraz nie obejmuje

wszystkich informacji dotyczących rozwiązań prawnych przewidzianych w projektach ustaw

wchodzących w skład pakietu tzw. "Tarczy Antykryzysowej". 

 

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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