TARCZA ANTYKRYZYSOWA
PAKIET ROZWIĄZAŃ DLA BIZNESU

Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych zmian, które zostały wprowadzone
ustawą z dnia 31 marca 2020 r. 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.
Jest to ustawa stanowiąca część tzw. tarczy antykryzysowej i zawiera ona
najważniejsze rozwiązania z perspektywy przedsiębiorców.
W celu zwiększenia Państwa komfortu w trakcie czytania opracowania, w punktach,
które oznaczono cyframi rzymskimi, określono adresatów rozwiązań (np.
pracodawców) lub ich przedmiot (np. podatek dochodowy od osób fizycznych). W
punktach, które oznaczono wielkimi literami, zawarto możliwie krótkie
przedstawienie rozwiązania bez wskazywania ewentualnych kryteriów tak, aby
mogli Państwo wstępnie ocenić jego przydatność w prowadzonej działalności.
Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 31 marca 2020 r.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, z przyjemnością odpowiemy na
Państwa pytania.
Zespół Kancelarii Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni
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I.

PRACOWNICY

A. Możliwość uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, w wymiarze nie
dłuższym niż 14 dni, przez osobę zwolnioną od wykonywania pracy z
powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
 dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,
 dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat,
 dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie
kształcenia specjalnego,
 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub
innej placówki, do których uczęszcza dziecko, niemożności sprawowania
opieki przez nianię lub dziennego opiekuna;
 dorosłą osobą niepełnosprawną:
 w przypadku zamknięcia szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu
dziennego, do których uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna.
B. Zawieszenie obowiązku wykonywania przez pracowników niektórych
badań oraz możliwość wykonywania badań wstępnych i kontrolnych przez
lekarza innego, niż uprawniony, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii
 Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
zawieszeniu ulega obowiązek wykonywania:
 okresowych badań lekarskich pracowników,
 badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewóz
drogowy,
 okresowych badań lekarskich i psychologicznych maszynistów.
 Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie
ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i
pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych
obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania
danego stanu.
 W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia
badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać
odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane
przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
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C. Przedłużenie ważności wstępnych, okresowych i kontrolnych badań
lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., do upływu
60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii
 Powyższa zasada dotyczy również orzeczeń lekarskich wymaganych na
podstawie innych przepisów prawa oraz orzeczeń psychologicznych.
D. Wprowadzono zasadę, że orzeczenie lekarskie lub orzeczenie
psychologiczne wymagane przez przepisy prawa w celu wykonywania
określonych czynności lub uzyskania określonych uprawnień zawodowych
powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60. dnia od
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
E. Poddanie się kwarantannie wynikającej z przepisów o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zostało uznane za równe z
niezdolnością do pracy z powodu choroby
 Pracownikowi i innym ubezpieczonym uprawnionym do zasiłku chorobowego
przysługuje wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy w przypadku
poddania obowiązkowi kwarantanny.
 Zmiana ta zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma na celu zapewnienie, że
niemożność wykonywania pracy z powodu obowiązkowej kwarantanny, bez
decyzji organu inspekcji sanitarnej, jest traktowana na równi z niezdolnością do
pracy z powodu choroby.
 Regulacja ta dotyczy osób poddanych obowiązkowi kwarantanny dopiero po
dniu 14 marca 2020 r.
F. Zwolnienie od obowiązku wykonywania pracy pracownika młodocianego
odbywającego przygotowanie zawodowe
 W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty, pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego
przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.
 W przypadku wypłaty młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za okres
zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w całości lub w części, pracodawca,
który zawarł umowę o refundację, zachowuje do niej prawo.
II.

PRZEDSIĘBIORCY / PRACODAWCY

A. Możliwość uzyskania świadczenia postojowego przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą lub wykonujące umowę
cywilnoprawną
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 Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19
doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę
prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub
zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.
 Z wyjątkami wskazanymi w ustawie, osobie prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła
prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020
r. i:
 nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o
świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od
300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku,
 zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31
stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje,
jeżeli:
 umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
 przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, uzyskany w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był
wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 Z wyjątkami wskazanymi w ustawie, świadczenie postojowe przysługuje w
wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego
w 2020 r., z zastrzeżeniem, że:
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 w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w
rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony
wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.,
świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z
tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych,
 w przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego,
przysługuje jedno świadczenie postojowe.
 Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został
zniesiony ogłoszony stan epidemii.
 Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest zobowiązana do
jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na
zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.
B. Możliwość wystąpienia o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc
pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych
przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy do
wysokości:
 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
lub
 połowy wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
obowiązującego na dzień złożenia wniosku, przy uwzględnieniu
ograniczenia wymiaru czasu pracy pracownika o 20 %, nie więcej niż do 0,5
etatu.
 Przedsiębiorcy przysługują również środki na opłacanie składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od
przyznanych świadczeń.
 Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których
wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został
złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
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emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego
na dzień złożenia wniosku.
 Wniosek o dofinansowanie może złożyć przedsiębiorca:
 który odnotował spadek obrotów gospodarczych na poziomie wskazanym w
ustawie,
 który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na
ubezpieczenia
społeczne,
ubezpieczenie
zdrowotne,
Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 wobec którego nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości.
 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów
lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:


nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych,
przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno
po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego, lub



nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie
wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc
uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w
przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca
kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca
kalendarzowego.

 Możliwość uzyskania dopłat dotyczy zarówno pracowników, jak również osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo
innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek
pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną
spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega
obowiązkowi ubezpieczeń.
 Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy pracodawca ustala w porozumieniu
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zawieranym z organizacją związkową reprezentatywną, zakładową organizacją
związkową bądź przedstawicielami pracowników.
 Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty
złożenia wniosku o dofinansowanie.
 Przedsiębiorca, który otrzymał z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych środki na wypłatę świadczeń nie może wypowiedzieć umowy o
pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
 w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń,
 w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub
okresach pobierania świadczeń - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3
miesięcy.
 Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych wyłącznie, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych
samych pracowników w zakresie takich samych tytułów na rzecz ochrony
miejsc pracy.
C. Możliwość uzyskania przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców
dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych
wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy
zawartej ze starostą
 W przypadku odnotowania spadku obrotów gospodarczych na poziomie
określonym w ustawie:
 o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w
odniesieniu do każdego pracownika,
 o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika,
 o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń
poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz
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ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,
jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w
odniesieniu do każdego pracownika.
 Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako
stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w
porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny
okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest
w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 Możliwość uzyskania dofinansowania dotyczy zarówno pracowników, jak
również osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, albo które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej
niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią
produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego
tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z
wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.
 Dofinansowanie może być przyznane od dnia złożenia wniosku na okres nie
dłuższy niż 3 miesiące.
 Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników
objętych zawartą ze starostą umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych
pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest
wypłacane.
 Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników
objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu
dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. W przypadku
niedotrzymania tego warunku, przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez
odsetek, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika,
w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy
przez pracowników, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy.
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 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same
koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

D. Możliwość uzyskania dofinansowania części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną
niezatrudniającego pracowników, na podstawie umowy zawartej ze
starostą
 W przypadku odnotowania spadku obrotów gospodarczych na poziomie
określonym w ustawie:
 o co najmniej 30% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 o co najmniej 50% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 o co najmniej 80% – dofinansowanie może być przyznane w wysokości
90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
 Dofinansowanie przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za
który dofinansowanie jest wypłacane.
 Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w
terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu
pracy.
 Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez
okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku niedopełnienia
tego obowiązku, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego
dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia
działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
starosty.
 Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same
koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną
sfinansowane z innych środków publicznych.
E. Możliwość uzyskania przez mikroprzedsiębiorcę pożyczki ze środków
Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności,
na podstawie umowy zawartej ze starostą
 Na podstawie umowy, starosta może udzielić pożyczki na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który
prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
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 Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy,
właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po
ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. We wniosku o
pożyczkę, mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29
lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.
 Pożyczka może być udzielona jednorazowo do wysokości 5.000,00 PLN.
Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w
spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia
pożyczki.
 Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega
umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca 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.
We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o niezmniejszeniu
stanu zatrudnienia.
F. Możliwość zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy przez określonych
pracodawców
 W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
pracodawca zatrudniający pracowników:
 w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu
funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej, tj.
systemów zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, systemy
sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, systemy transportowe,
produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji
niebezpiecznych,
 w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są
częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości
działania infrastruktury krytycznej,
 zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych oraz stacji gazu
ziemnego,
 u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie Prezes Rady
Ministrów,
może na czas oznaczony, nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii:
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 zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny
dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji,
 polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w
zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania
przedsiębiorstwa lub stacji.
 W przypadku zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, pracodawca:
 obowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie
niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych,
 odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu
na żądanie, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin
takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on
już pracownikowi udzielony.
G. Możliwość ograniczenia prawa do odpoczynku lub wprowadzenia
równoważnego czasu pracy
 Z wyjątkami wskazanymi w ustawie, u pracodawcy, który odnotował spadek
obrotów gospodarczych określony w ustawie i nie zalega w regulowaniu
zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
dopuszczalne jest:
 ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego przysługującego
pracownikowi do nie mniej niż 8 godzin i nieprzerwanego tygodniowego
odpoczynku przysługującemu pracownikowi do nie mniej niż 32 godzin,
obejmującego co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego,
 zawarcie porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu
pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu
pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym
nieprzekraczającym 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy
jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych
dniach lub dniami wolnymi od pracy,
 zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków
zatrudnienia pracowników, niż wynikające z umów o pracę zawartych z
tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalony w porozumieniu.
 Porozumienie zawierane jest przez pracodawcę z organizacją związkową
reprezentatywną, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami
pracowników.
H. Przesunięcie obowiązku zawarcia umowy prowadzenia Pracowniczego
Planu Kapitałowego dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50
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pracowników, a mniej niż 249 pracowników do dnia 12 października 2020 r.
(poprzedni termin był wyznaczony na dzień 11 maja 2020 r.)
I. Możliwość wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i
święta
 W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zakaz handlu oraz
wykonywanie czynności związanych z handlem, a także powierzanie
pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu nie obowiązuje
w niedziele w zakresie wykonywania czynności polegających na
rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz
powierzaniu pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
 Zwolnienie z zakazu nie obowiązuje w niedziele, w które przypada święto.
J. Możliwość uzyskania przez przedsiębiorców poręczeń lub gwarancji Banku
Gospodarstwa Krajowego na spłatę zaciągniętych kredytów
 Na wniosek przedsiębiorcy, Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać
poręczeń i gwarancji spłaty zaciągniętych kredytów, z przeznaczeniem na
zapewnienie płynności finansowej.
 Z możliwości skorzystania z poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa
Krajowego zostali wyłączeni mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy.
 Poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną, są terminowe i
udzielane do kwoty z góry oznaczonej oraz obejmują nie więcej niż 80%
pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.
K. Możliwość zmiany przez bank określonych w umowie warunków lub
terminów spłaty kredytu udzielonego mikro, małemu lub średniemu
przedsiębiorcy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, jeżeli:
 kredyt został udzielony przed dniem 8 marca 2020 r.,
oraz
 zmiana taka jest uzasadniona oceną sytuacji finansowej i gospodarczej
kredytobiorcy dokonaną przez bank nie wcześniej niż w dniu 30 września
2019 r.
 Zmiana dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i
kredytobiorcę, przy czym nie może ona powodować pogorszenia sytuacji
finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
 Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do umowy pożyczki pieniężnej
udzielonej przez bank.
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L. Możliwość wstrzymania, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii, pobierania od przedsiębiorców
spełniających warunki określone w ustawie:
 wynagrodzeń dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub
prawami pokrewnymi,
 opłat abonamentowych wynikających z ustawy o opłatach abonamentowych.
III.

UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE GWARANTOWANE PRZEZ
SKARB PAŃSTWA

A. Znacznej modyfikacji uległ zakres umów, których dotyczą ubezpieczenia
eksportowe uregulowane w ustawie o gwarantowanych przez Skarb
Państwa ubezpieczeniach eksportowych
 Zakres ubezpieczeń rozszerzono m.in. o kredyty bankowe, pożyczki, limity
kredytowe na wystawianie gwarancji lub akredytyw, nabycia lub
zagwarantowania emisji papierów wartościowych o charakterze dłużnym, w
szczególności obligacji, wykupu wierzytelności, leasingu, kontraktów
eksportowych, inwestycji bezpośrednich za granicą.
 Celem ubezpieczeń eksportowych – w przypadku kontraktów eksportowych –
jest ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat poniesionych w
związku z realizacją kontraktu eksportowego, przed wysyłką towarów bądź
realizacją usług oraz po wysyłce towarów bądź realizacji usług.
 Celem ubezpieczeń eksportowych – w przypadku inwestycji bezpośrednich za
granicą – jest ochrona krajowych przedsiębiorców na wypadek strat
poniesionych w związku z realizacją inwestycji bezpośredniej za granicą.
 Ubezpieczenie kontraktów eksportowych obejmuje szkody poniesione przez
ubezpieczającego w wyniku niemożności wykonania kontraktu eksportowego
bądź w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu
eksportowego przez kontrahenta zagranicznego, jeżeli szkody te są następstwem
zdarzeń określonych jako:


ryzyko handlowe,



ryzyko polityczne,



ryzyko nierynkowe.

 Ubezpieczenie inwestycji bezpośrednich za granicą obejmuje szkody poniesione
przez ubezpieczającego w wyniku realizacji inwestycji bezpośredniej za granicą,
jeżeli szkody te są następstwem zdarzeń określonych jako ryzyko polityczne.
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IV.

CUDZOZIEMCY

A. Przedłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy i inne
 Jeżeli termin do złożenia wniosku o:
 udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
 przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej,
 udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania
pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej
pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego
staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
 udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
 przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin
ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
B. Przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca, ważności wizy krajowej i
ważności pozwolenia na pobyt czasowy
 Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres
pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z
mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w
okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności
tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia
następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni.
C. Przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę
sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi
 Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę
sezonową cudzoziemca przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z
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mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
wpisanym do ewidencji oświadczeń wskazano okres pracy, którego koniec
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną w oświadczeniu na rzecz
podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych
oświadczeniem do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.
D. Przedłużenie terminu na opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Polski
oraz dobrowolnego powrotu cudzoziemca
 Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na skutek:
 wydania decyzji o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy
krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt
stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzji o
umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzji o cofnięciu mu
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 wydania decyzji o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia
ochrony uzupełniającej, decyzji o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej za niedopuszczalny, decyzji o umorzeniu postępowania w
sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub decyzji o pozbawieniu
go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 wydania decyzji o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
 ustania przyczyn nieprzekazania go do państwa trzeciego
wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po
odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.
 Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu wypada w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin ten
ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze
stanów, który obowiązywał jako ostatni.
V.

OGRANICZENIA

A. Możliwość wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, maksymalnych cen
lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych stosowanych w
sprzedaży towarów i usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia
lub bezpieczeństwa ludzi bądź kosztów utrzymania gospodarstw domowych
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 Rozporządzenie może określać maksymalne ceny dla różnych poziomów obrotu
towarowego lub uwzględniać skalę sprzedaży albo świadczenia usług i
uwarunkowania regionalne, a także wysokość cen w okresie poprzedzającym
wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i uzasadnione zmiany kosztów
produkcji i zaopatrzenia.
 Naruszenie przepisów o cenach lub marżach maksymalnych podlega karze
pieniężnej w wysokości od 5.000,00 PLN do 5.000.000 PLN.
B. Możliwość wydawania przedsiębiorcom
przeciwdziałaniem COVID-19

poleceń

w

związku

z

 Polecenia mogą być wydawane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze decyzji
administracyjnej, nie wymagają uzasadnienia i podlegają natychmiastowemu
wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia.
 Wykonywanie zadań następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą i
jest finansowane ze środków budżetu państwa. Prace związane z prowadzeniem
przygotowań do realizacji zadań mające charakter planistyczny są finansowane
ze środków własnych przedsiębiorcy.
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

A. Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu lub przychodu uzyskanego w
2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych o stratę poniesioną w roku 2020
 Zwolnienie przysługuje podatnikom, którzy ponieśli w 2020 r. stratę z
pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne
przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50%
od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności.
 Strata musi być spowodowana COVID-19.
 Obniżenie dochodu lub przychodu nie może nastąpić o więcej niż 5.000.000,00
PLN i jest dokonywane w drodze korekty zeznania za rok 2019
 Przez łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, które
powinny być niższe o co najmniej 50% w 2020 r. od łącznych przychodów
uzyskanych w 2019 r., rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy
obliczaniu podatku rozliczanego w oparciu o skalę podatkową, podatek liniowy
lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
B. Zwiększono kwoty limitów dla wybranych zwolnień przedmiotowych od
podatku dochodowego:
 do 3.000,00 PLN w przypadku zapomogi wypłacanej z funduszy zakładowej lub
międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej
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organizacji, innej niż otrzymana w przypadku indywidualnych zdarzeń
losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z funduszu
socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków
zawodowych lub przewidzianych w odrębnych przepisach wydanych przez
właściwego ministra – dotyczy wyłącznie roku 2020;
 do 10.000,00 PLN w przypadku zapomogi otrzymanej w przypadku
indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby
lub śmierci z innych źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, fundusze związków zawodowych lub przewidziane w odrębnych
przepisach wydanych przez właściwego ministra dotyczy wyłącznie roku 2020;
 do 2.000,00 PLN w przypadku otrzymanych przez pracownika w związku z
finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o
zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz
otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych,
sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych lub funduszy związków zawodowych (rzeczowymi świadczeniami
nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub
usługi) – dotyczy lat 2020 i 2021;
 do 3.000,00 PLN w przypadku dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez
podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii,
obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu
sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjnoszkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym
wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z innych
źródeł niż fundusz socjalny, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz
przewidziane w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra –
dotyczy lat 2020 i 2021.
C. Wprowadzono możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie
COVID-19 od podstawy obliczenia podatku ustalonej w celu obliczenia
podatku lub zaliczki
 Darowizny muszą być dokonane na rzecz podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (wpisanym do wykazu określonego w ustawie o COVID-19), Agencji
Rezerw Materiałowych (z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych), Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
(również z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej).
 Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone dla podatników rozliczających się w
oparciu o ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
D. Wydłużono do dnia 1 czerwca 2020 r. termin przekazania na rachunek
bankowy właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy
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od osób fizycznych pobranych przez płatników – zakłady pracy w marcu i
kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy,
pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego
 Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest poniesienie przez płatnika –
zakład pracy (osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej)
negatywnych
konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
 Zasadę tą stosuje się również do przychodów z tytułu wykonywania usług na
podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (z wyjątkiem uzyskiwanych w
ramach działalności gospodarczej, kontraktów menadżerskich o zarządzanie
przedsiębiorstwem itp.) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
E. Do dnia 20 lipca 2020 r. przedłużono termin zapłaty podatku od
przychodów z budynków (np. z tytułu umowy najmu) za miesiące marzec–
maj 2020 r.
 Warunkami skorzystania z tej możliwości jest:
 poniesienie przez podatnika w danym miesiącu negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz
 uzyskanie przez podatnika w danym miesiącu przychodów z działalności
gospodarczej (wymienionych w art. 14 ustawy o PIT) niższych o co
najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
podatkowego – a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym
roku średnich przychodów z działalności gospodarczej.
 Średnie przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności
gospodarczej (wymienionych w art. 14 ustawy o PIT), uzyskanych w roku, w
którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby
miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.
 Wymogu uzyskania w danym miesiącu przychodu z działalności gospodarczej
(wymienionych w art. 14 ustawy o PIT) niższego o co najmniej 50% w stosunku
do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego nie stosuje się do
podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w której nie
ustala się przychodów, rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w
ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z
działalności gospodarczej (o których mowa w art. 14 ustawy o PIT) lub
rozpoczęli działalność w 2020 r.
F. Zwolnienie z obowiązku uwzględniania tzw. złych długów przy obliczaniu
dochodu stanowiącego podstawę zaliczki na podatek dochodowy dla
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podatników będących dłużnikami i osiągających dochody m.in. z tytułu
działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy w poszczególnych
okresach rozliczeniowych w 2020 r.
 Warunkami skorzystania z tej możliwości jest:


poniesienie przez podatnika w danym miesiącu negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz

 uzyskanie przez podatnika w danym miesiącu przychodów z działalności
gospodarczej (wymienionych w art. 14 ustawy o PIT) niższych o co
najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku
podatkowego.
 Drugiego warunku nie stosuje się do podatników, którzy (i) stosowali w 2019 r.
formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, lub (ii)
rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali
w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 14, lub (iii) rozpoczęli
prowadzenie działalności w 2020 r. Podobne rozwiązanie zostało wprowadzone
dla podatników rozliczających się w oparciu o ustawę o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne.
G. Możliwość zrezygnowania w trakcie roku podatkowego przez małego
podatnika z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
za miesiące marzec–grudzień 2020 r.
 W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych, podatnik będzie wpłacał zaliczki od
uzyskanego dochodu (liczonego według skali podatkowej lub jako podatek
liniowy).
 Przy obliczaniu zaliczek na tych zasadach będą uwzględniane kwoty zaliczek
uiszczonych w uproszczonej formie.
 Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ponoszenie negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 Informację o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy
umieścić w zeznaniu za 2020 r.
H. Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości
początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji
towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 Środki trwałe powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.
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 Produkty związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to m.in. maseczki ochronne,
respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na
obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
I. Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na
działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie
produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 od dochodów
stanowiących podstawę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
J. Możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% od
kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności
intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19
 Uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%
przysługuje również podatnikowi, który nie posiada kwalifikowanego prawa
własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa,
pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa
ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę
podatku.
K. Przyjęcie, że złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na
jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r.,
jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od
osób fizycznych zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (tzw.
czynny żal). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w
sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a
postępowanie wszczęte umarza
VII.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

A. Możliwość jednorazowego obniżenia dochodu uzyskanego w roku
podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy o stratę z
powodu COVID-19, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000,00 PLN
 Warunkiem jest poniesienie straty w roku podatkowym z powodu COVID-19
oraz uzyskanie w tym roku podatkowym przychodów niższych o co najmniej
50% od przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio
poprzedzającym rok podatkowy poniesienia straty.
 Rok podatkowy, w którym uzyskano przychody niższe o co najmniej 50% oraz
poniesiono stratę z powodu COVID-19 musi rozpoczynać się przed dniem 1
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stycznia 2020 r. a zakończyć się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpocząć się
po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.
 Istnieje również możliwość odliczenia straty tego rodzaju na zwykłych zasadach,
tj. w kolejnych latach podatkowych.
B. Wprowadzono możliwość odliczenia darowizn na przeciwdziałanie
COVID-19 od podstawy obliczenia podatku ustalonej w celu obliczenia
podatku lub zaliczki
 Darowizny muszą być dokonane na rzecz podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (wpisanych do wykazu określonego w ustawie o COVID-19), Agencji
Rezerw Materiałowych (z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych), Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
(również z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej).
C. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w
sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu
osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez
podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin do złożenia
zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku
podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do
dnia 31 stycznia 2020 r. i wpłaty należnego podatku od osób prawnych
został przedłużony do dnia 31 maja 2020 r. (do dnia 31 lipca 2020 r. w
przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych
osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust.
1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych lub tych, których przychody z działalności pożytku publicznego,
o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020
oraz z 2020 r. poz. 284), stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów.)
D. Do dnia 20 lipca 2020 r. przedłużono termin zapłaty podatku od
przychodów z budynków (np. z tytułu umowy najmu) za miesiące marzec–
maj 2020 r.
 Warunkami skorzystania z tej możliwości jest poniesienie przez podatnika w
danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19.
 Uzyskanie przez podatnika w danym miesiącu przychodów z działalności
gospodarczej (wymienionych w art. 12 ustawy o CIT) niższych o co najmniej
50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego.
W przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej
w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z
działalności gospodarczej. Warunku tego nie stosuje się do podatników, którzy
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(i) stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się
przychodów lub (ii) rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale
2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 12, lub
(iii) rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.
 Średnie przychody to kwota stanowiąca iloraz przychodów z działalności
gospodarczej (wymienione w art. 12 ustawy o CIT), uzyskanych w roku, w
którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby
miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.
E. Zwolnienie z obowiązku uwzględniania tzw. złych długów przy obliczaniu
dochodu stanowiącego podstawę zaliczki na podatek dochodowy dla
podatników będących dłużnikami
 Pierwszym warunkiem skorzystania z tej możliwości jest poniesienie przez
podatnika w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19.
 Drugim warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uzyskanie przez
podatnika w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej
(wymienionych w art. 12 ustawy o CIT) niższych o co najmniej 50% w
stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego. W
przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w
2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z
działalności gospodarczej.
 W odniesieniu do podatników, którzy stosowali w 2019 r. formę opodatkowania,
w której nie ustala się przychodów, rozpoczęli prowadzenie działalności
gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie
przychodów z działalności gospodarczej (o których mowa w art. 12 ustawy o
CIT) lub rozpoczęli działalność w 2020 r., nie stosuje się kryterium uzyskania w
danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej (wymienione w art. 12
ustawy o CIT) niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego
miesiąca poprzedniego roku podatkowego.
 Dla podatników, których rok podatkowy kończy się przed dniem 1 października
2020 r. zobowiązania te będą podlegały doliczeniu do dochodu stanowiącego
podstawę obliczenia zaliczki począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego
następnego roku podatkowego, nie wcześniej niż w rozliczeniu zaliczki za 2021
r.
F. Możliwość zrezygnowania w trakcie roku podatkowego przez małego
podatnika z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek
podatnik będzie wpłacał zaliczki od uzyskanego dochodu począwszy od
miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania
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zaliczek. Przy obliczaniu zaliczek na tych zasadach będą uwzględniane kwoty
zaliczek uiszczonych w uproszczonej formie.
 Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest ponoszenie negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 Informację o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek należy
umieścić w zeznaniu za 2020 r.
 Zasady te stosuje się również do podatników, których rok podatkowy jest inny
niż rok kalendarzowy i obejmuje część 2020 r.

G. Możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości
początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji
towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
 Środki trwałe powinny być wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r.
 Produkty związane z przeciwdziałaniem COVID-19 to m.in. maseczki ochronne,
respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na
obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
H. Możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na
działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie
produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, od dochodów
stanowiących podstawę zaliczki na podatek dochodowy
I. Możliwość zastosowania w trakcie roku podatkowego preferencyjnej
stawki podatku w wysokości 5% od kwalifikowanych dochodów z
kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są
do przeciwdziałania COVID-19
 Uprawnienie do zastosowania preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5%
przysługuje również podatnikowi, który nie posiada kwalifikowanego prawa
własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa,
pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa
ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca
miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę
podatku.
VIII.

OPŁATY I PODATKI. PRZEPISY RÓŻNE

A. Odroczenie płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za
rok 2020 do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony
rozporządzeniem Rady Ministrów
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B. Możliwość zwolnienia określonych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu, z podatku od nieruchomości:
gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej za część roku 2020. Zwolnienie jest wprowadzane w drodze
uchwały przez radę gminy
C. Możliwość przedłużenia określonym grupom przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu, terminów płatności rat podatku od
nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż
do dnia 30 września 2020 r. Przedłużenie terminów płatności jest
wprowadzane w drodze uchwały przez radę gminy
D. Zaniechanie naliczania opłaty prolongacyjnej od decyzji wydanej na
wniosek podatnika złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po
ich odwołaniu w przedmiocie:
 odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na
raty,
 odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z
odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek
na podatek.
E. Możliwość zaniechania, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów,
poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w całości lub w części,
z uwzględnieniem rodzaju podatku, zakresu terytorialnego zaniechania,
okresu, w którym następuje zaniechanie, i grup obowiązanych, których
dotyczy zaniechanie
F. Możliwość umorzenia przez starostę lub prezydenta miasta w całości lub w
części albo rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii lub odstąpienia od dochodzenia powyższych należności
na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu
G. Możliwość odstąpienia przez organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym
przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom
organizacyjnym (jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom
budżetowym oraz państwowym i samorządowym instytucjom kultury), w
stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu i
które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności
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H. Terminy uregulowane w przepisach rozdziału ordynacji podatkowej
dotyczącego informacji o schematach podatkowych nie rozpoczynają się, a
rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do
dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej
jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 Czynności dokonane w tym okresie przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających są skuteczne.
I. Do dnia 30 września 2020 r. przedłużono termin do złożenia informacji o
cenach transferowych, o których mowa w ustawie o PIT oraz w ustawie o
CIT dla podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31
grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.
J. W przypadku wymogu wykorzystania danych pochodzących ze zbadanych
sprawozdań finansowych za rok 2019, do czasu ich udostępnienia
uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego rocznego
sprawozdania finansowego
 W razie, gdy podmiot nie był w okresie wcześniejszym zobowiązany do
sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego wykorzystuje się inne
dostępne dane sprawozdawcze za 2019 r.
 Zasadę tą stosuje się odpowiednio do zbadanych sprawozdań finansowych za
rok obrotowy niebędący rokiem kalendarzowym, zakończony w 2019 r., które
nie zostały sporządzone i zatwierdzone przed dniem wejścia w życie ustawy.
K. Dla podatników prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących wprowadzono możliwość realizacji obowiązku wystawienia i
wydania paragonu lub faktury w postaci elektronicznej poprzez przesłanie
dokumentu w sposób uzgodniony z nabywcą
 Skorzystanie z tej możliwości wymaga uzyskania zgody nabywcy. W takim
przypadku sprzedawca nie jest zobowiązany do wydruku paragonu.
 Przepis ten stosuje się również do podatników prowadzących ewidencję
sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub
papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania
danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.
L. Zasadniczo ustawa nie przewiduje istotnych zmian w zakresie podatku od
towarów i usług. Obok możliwości wystawienia i przekazania przez
przedsiębiorcę osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej)
– za jej zgodą – paragonu fiskalnego lub faktury ze sprzedaży w postaci
elektronicznej (i przesłania go w sposób z tą osobą uzgodniony) przesunięto
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m.in. termin wejścia w życie przepisów w zakresie nowej matrycy stawek
VAT oraz nowej struktury JPK-V7M na dzień 1 lipca 2020 r.
M. Wydłużenie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i
stanu epidemii terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty
należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia
przelewu w wykazie podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik
urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, albo które wykreślił z rejestru
jako podatników VAT oraz zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym
podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została
przywrócona (tzw. biała lista podatników VAT) z 3 do 14 dni od dnia
zlecenia przelewu.
N. Stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
przesunięto na dzień 1 stycznia 2021 r.
O. W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i
nierozpatrzonych do dnia 31 marca 2020 r., trzymiesięczny termin, o
którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące. Minister Finansów może, w drodze
rozporządzenia, przedłużać termin do wydania interpretacji indywidualnej,
o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące,
uwzględniając skutki wywołane COVID-19.
P. Termin sporządzenia i przekazywania informacji ORD-U o umowach
zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego
został przesunięty do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego,
za który są sporządzane. Przedłużenie stosuje się do terminu upływającego
w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
Q. Termin sporządzenia i przekazywania informacji IFT-2/IFT-2R o
dokonanych wypłatach i pobranym podatku został przesunięty do piątego
miesiąca od zakończenia roku podatkowego, w którym dokonano wypłat
wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych. Przedłużenie stosuje się do podmiotów, których rok podatkowy
zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020
r.
IX.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA
SPOŁECZNE

A. Możliwość odroczenia na wniosek dłużnika terminu płatności należności z
tytułu składek oraz rozłożenia należności na raty, uwzględniając
możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych
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B. Zaniechanie naliczenia opłaty prolongacyjnej, w przypadku odroczenia
terminu płatności lub rozłożenia na raty dotyczącego należności z tytułu
składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na skutek wniosku
złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu
C. Zwolnienie za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych
 Zwolnienie dotyczy należności, które zostały wykazane w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres.
 Zwolnienie dotyczy płatników zgłoszonych przed dniem 1 lutego 2020 r.
 Zwolnienie dotyczy wyłącznie nieopłaconych należności.
D. Zwolnienie za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. osób
prowadzących działalność pozarolniczą (w tym również m. in. wspólników
jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialności, spółek jawnych i
komandytowych), opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie
chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy
 Warunkiem jest prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r.
 Przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie może wyższy niż 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r.
 Rozwiązanie to stosuje się również dla osób, wykonujących pracę na podstawie
umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do
której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i
osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota.
 Zwolnienie dotyczy wyłącznie nieopłaconych należności.
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E. Zwolnienie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność oraz osoby z nią
współpracującej dotyczy należności z tytułu składek ustalonych od
obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek
F. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,
płatnik składek powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę skróconą; numer NIP i
REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL
lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, adres do korespondencji,
inne informacje niezbędne do umorzenia składek oraz podpis.
 Dodatkowo osoby prowadzące działalność pozarolniczą, które opłacają składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia, powinny złożyć oświadczenie
potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w
2020 r.
 Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu
informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 Dla płatników, którzy podlegali obowiązkowi przesyłania deklaracji
rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych na zasadach i w
terminach określonych w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych utrzymano obowiązek ich przesyłania za miesiące marzec - maj
2020 r.
 Przesyłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych
jest ważne ponieważ złożenie deklaracji wpływa m.in. na zakres zwolnienia
(zwolnienie dotyczy tylko należności z tytułu składek znanych na dzień
rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek) oraz jego
dopuszczalność (zwolnienie mogą uzyskać tylko ci płatnicy, którzy podlegają
obowiązkowi przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów
miesięcznych za marzec - maj 2020 r. i wykonają ten obowiązek do dnia 30
czerwca 2020 r.).
G. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące,
które skorzystały ze zwolnienia z obowiązku uiszczenia składek będą
traktowane jak osoby, które opłaciły te składki w sytuacjach, w których
przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń
społecznych od opłacenia składek
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H. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa zostaje zachowane, jeżeli osoba korzystająca ze zwolnienia
podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.
I. Osoby, które zostały zwolnione z obowiązku odprowadzania składki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz zgłoszeni przez nią do tego ubezpieczenia
członkowie rodziny zachowują prawo do świadczeń należnych na podstawie
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
J. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku uiszczenia składek nie stanowią
przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych
K. Wprowadzono nowy obowiązek dla płatników składek na ubezpieczenia
społeczne oraz osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła
 Płatnik oraz osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła zobowiązane do
poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdym zawarciu umowy
o dzieło z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach
takiej umowy nie wykonuje się pracy na rzecz pracodawcy, z którym osoba ta
pozostaje w stosunku pracy.
 Obowiązek poinformowania o zawarciu umowy o dzieło powinien zostać
zrealizowany w ciągu 7 dni.
X.

ZMIANA
TERMINÓW
DOTYCZĄCYCH
SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH I ZASAD ODBYWANIA ZGROMADZEŃ /
POSIEDZEŃ ORGANÓW SPÓŁEK

A. Możliwość określenia, w drodze rozporządzenia, innych terminów
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa
w:
 ustawie o rachunkowości oraz w aktach wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy,
 ustawie o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych
na podstawie tej ustawy,
 ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie sprawozdań
finansowych sporządzanych przez podatników prowadzący księgi
rachunkowe.
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 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w
sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i
przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji termin zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia i
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego został przedłużony o 3
miesiące (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność, do której stosuje
się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
o nadzorze nad rynkiem finansowym, dla których termin ten został przedłużony
tylko o 2 miesiące).
 W przypadku gdy terminy posiedzeń organów zatwierdzających określone w
przepisach szczególnych przypadają przed terminem zatwierdzenia sprawozdań
finansowych określonym w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia,
posiedzenia organów zatwierdzających odbywają się w terminie określonym w
przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia.
B. Możliwość składania oświadczeń woli członków organu osoby prawnej
innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego w formie
dokumentowej oraz odbywania posiedzeń organów osób prawnych z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności
jednoczesnej obecności członków tych organów
 Dla skuteczności takiego oświadczenia nie jest wymagane wypełnienie
formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym, opatrzenie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, bez względu na odmienne zastrzeżenie ustawy lub czynności
prawnej.
C. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadzono możliwość
uczestnictwa w posiedzeniach zarządu, rad nadzorczych oraz udziału w
zgromadzeniach wspólników przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość
 Możliwe jest podejmowanie uchwał przy
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

wykorzystaniu

środków

 W odniesieniu do zarządu oraz rad nadzorczych wprowadzono również
możliwość podejmowania uchwał w trybie pisemnym, także za pośrednictwem
innego członka tych organów.
 Regulacje te przewidują jednak pewną ilość wymagań formalnych, które muszą
być spełnione, aby czynności tych organów były skuteczne (np. konieczność
określenia w regulaminie szczegółowych zasad udziału w zgromadzeniu
wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub
spełnienia dodatkowych wymagań określonych w umowie spółki).
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D. Również dla spółek akcyjnych wprowadzono możliwość uczestnictwa w
posiedzeniach zarządu, rad nadzorczych oraz udziału w walnych
zgromadzeniu
przy
wykorzystaniu
środków
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym rozszerzono katalog
obowiązków spółki związany z ich wykorzystaniem o np. obowiązek
przesyłania na wniosek akcjonariusza potwierdzenia, że jego głos został
prawidłowo zarejestrowany oraz policzony (od dnia 3 września 2020 r.)
XI.

UMOWY NAJMU

A. Umowy najmu zawarte przed wejściem w życie ustawy, których okres
obowiązywania upływa między dniem wejścia w życie ustawy a dniem 30
czerwca 2020 r., mogą być przedłużone na podstawie oświadczenia najemcy
 Oświadczenie o przedłużeniu powinno być złożone najpóźniej w dniu upływu
czasu obowiązywania umowy najmu.
 Przepisy nie mają zastosowania do najemców (i) pozostających w zwłoce z
zapłatą czynszu, innych niż czynsz opłat za używanie lokalu lub opłat
niezależnych od wynajmującego lokal a przez niego pobieranych, za co
najmniej jeden okres rozliczeniowy, jeżeli łączna wartość tych zaległych
należności przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc, lub (ii)
używających lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z
przeznaczeniem lokalu lub zaniedbujących obowiązki, dopuszczając do
powstania szkód w lokalu, lub (iii) którzy wynajęli, podnajęli, albo oddali do
bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody
wynajmującego, lub (iv) najemców lokali mieszkalnych, którym przysługuje
tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub
pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla
lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego
niezależnych używać tego lokalu.
B. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wyłączono możliwość wypowiedzenia umowy
najmu lub wysokości czynszu w stosunku do najemców lokali mieszkalnych
i lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne. W ustawie przewidziano
przypadki, w których przedmiotowe ograniczenie nie będzie jednak
obowiązywać
 W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez
wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim
lokalu nastąpiło przed dniem dnia 31 marca 2020 r., a termin tego
wypowiedzenia upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., termin
wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie
terminu wypowiedzenia następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy,
które najemca składa wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego
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terminu. W ustawie przewidziano też przypadki, w których złożenie przez
najemcę tego oświadczenia nie będzie wiążące dla wynajmującego.
C. 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
D. Warunkiem wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań jest złożenie przez
uprawnionego do używania powierzchni handlowej bezwarunkowej i
wiążącej oferty woli przedłużenia obowiązywania umowy na
dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o
sześć miesięcy. Oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od
dnia zniesienia zakazu. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie
wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu
mieszkalnego.
E. Możliwość umorzenia przez starostę lub prezydenta miasta w całości lub w
części albo rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii lub odstąpienia od dochodzenia powyższych należności
na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu.
XII.

PODMIOTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI TURYSTYCZNE

A. Zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny z
powodu odstąpienia podróżnego od umowy o udział w imprezie
turystycznej bądź rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej
przez organizatora, możliwość zaoferowania vouchera
 W przypadku, gdy:
 podróżny odstąpi od umowy o udział w imprezie turystycznej przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej z uwagi na wystąpienie nieuniknionych
i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub
jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację
imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego,
 organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, gdy
nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu
nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o
rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed
rozpoczęciem imprezy turystycznej,
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a odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim
związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2:
 przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 przedsiębiorca turystyczny może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy,
 odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy jest skuteczne z mocy prawa
po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu
lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki, chyba, że
podróżny wyrazi zgodę na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki
vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu
roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.
Powyższa zasada stosowana jest odpowiednio w przypadku, gdy organizator
turystyki nie dokonał zwrotu poniesionych przez podróżnego opłat lub wpłat z
tytułu imprezy turystycznej, a termin na ich dokonanie nie upłynął przed dniem 13
marca 2020 r.
XIII.

PRZEDSIĘBIORCY ORGANIZUJĄCY WYSTAWY I KONGRESY
ORAZ ŚWIADCZĄCY USŁUGI HOTELARSKIE

A. Możliwość wydania vouchera na realizację przyszłych wydarzeń w związku
z rozwiązaniem umowy
 Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i
kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub
organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku
rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w
bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest
zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od
dnia skutecznego rozwiązania umowy.
 Rozwiązanie umowy nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta
zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na
poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu
roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł
zapłatę.
 Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika
świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych.
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XIV.

INNE

A. Możliwość wstrzymania, w drodze rozporządzenia, administracyjnych
postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych, z uwzględnieniem
zakresu terytorialnego wstrzymania tych postępowań oraz okresu, na który
następuje wstrzymanie, przy zastrzeżeniu, że w okresie wstrzymania mogą
być dokonywane wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku
prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
B. Możliwość odroczenia lub zawieszenia – z urzędu lub na wniosek –
postępowań kontrolnych, postępowań w zakresie egzekucji opłaty za
niespełnienie obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia
oraz odroczenia terminów płatności z tytułu niespełnienia tego obowiązku,
z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
rynku ubezpieczeniowego, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii
C. Wydłużenie do 180 dni terminów:
 rejestracji samochodu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu
w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r.
 Powyższe zasady stosuje się:
 do pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium
państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed
dniem wejścia w życie ustawy,
 do pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni
przed dniem wejścia w życie ustawy.
D. Wstrzymanie rozpoczęcia lub przerwanie biegu terminu na wniesienie
sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego oraz terminu na złożenie w
Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu
europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia
na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego w
okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Czynności
podejmowane w powyższym okresie pozostają ważne. Terminy biegną na
nowo od dnia 1 lipca 2020 r.
E. Wprowadzenie tymczasowego profilu zaufanego
 Tymczasowy profil zaufany ma umożliwiać korzystanie m.in. z Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz Platformy Usług
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Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). Jego założenie
ma być w pełni zdalne. Przewidziany okres ważności tymczasowych profili
zaufanych to 3 miesiące, choć ustawodawca dopuszcza możliwość „odgórnego”
przedłużenia ich ważności.
F. Przedłużono ważność profili zaufanych o czas trwania stanu zagrożenia
epidemicznego lub epidemii albo stanu nadzwyczajnego
G. Do dnia 31 grudnia 2020 r. przedłużono okres, w którym dopuszczalne jest
sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej
 Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest, aby przekazujący odpady
wystawił kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów
komunalnych w tej formie.
 Dokumenty ewidencji odpadów sporządzone w formie papierowej należy
wprowadzić do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami niezwłocznie.
 Wprowadzanie tych dokumentów należy zakończyć nie później niż w terminie
do dnia 31 stycznia 2021 r.
H. Przesunięto na dzień 1 stycznia 2021 r. stosowanie przepisów nakazujących
traktować część przedsiębiorców jak konsumentów w niektórych
elementach obrotu cywilnoprawnego (np. przy umowach sprzedaży)
I. W odniesieniu do spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
Sądowym przed dniem 13 października 2019 r., ustawa zakłada
przesunięcie terminu zgłoszenia Beneficjentów Rzeczywistych z terminu 13
kwietnia 2020 r. na termin 13 lipca 2020 r.
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