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Warszawa, 9 kwietnia 2020 r.  

 

 

Szanowni Państwo,  

Przekazujemy Państwu kompendium wiedzy z zakresu zmian w przepisach podatkowych, prawa 

pracy oraz innych – ważnych w działalności przedsiębiorców , przygotowane przez ekspertów 

Grupy ECDP. Nowe regulacje, potocznie zwane tarczą antykryzysową, zostały wprowadzone 

ustawą z 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 (Dz. U. 2020, poz.  568). 

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie o COVID-19, ustawach z zakresu prawa 

podatkowego, przepisów ZUS czy też prawa pracy (dalej: „ustawa zmieniająca”). 

W raporcie uwzględniony jest także projekt tzw. tarczy 2.0 (projekt ustawy o szczególnych 

instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21, druk 330, 

dalej: „ustawa zmieniająca 2”). Propozycje z niego wynikające zostały oznaczone czerwonym  

kolorem. 

 

Jeżeli mieliby Państwo pytania, zachęcamy do kontaktu:  

 

   

 

 

 

 

 

 

  

Radosław Żuk 

Partner, doradca podatkowy 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

radoslaw.zuk@ecdpgroup.com 

+ 48 605 167 290 

Joanna Szlęzak-Matusewicz 

Partner, doradca podatkowy 

ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.  

joanna.matusewicz@ecdpgroup.com 

+ 48 501 769 291 
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PODATKI 

PIT. CIT. Zryczałtowany podatek dochodowy 

1. Dłuższy termin na złożenie zeznania rocznego PIT i wpłatę podatku 

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 tzw. czynnego żalu. W takim przypadku organ nie 

wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie  skarbowe, 

a wszczęte umarza. Tym niemniej należy pamiętać, że ustawa nie wyłączyła naliczania odsetek 

po terminie 30 kwietnia 2020 r. 

W ramach ustawy zmieniającej 2 wprowadzono rozwiązanie, w świetle którego przedłużeniu 

ulega termin na przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego na 

podstawie wniosku wypełnionego w: 

• zeznaniu podatkowym złożonym do 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania 

złożonej do 30 czerwca 2020 r., 

• oświadczeniu podatnika (PIT-OP, uzyskującego dochody od organu rentowego, do 

dnia 1 czerwca 2020 r. 

(art. 15 ustawy zmieniającej 2; art. 52v ustawy o PIT) 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzj ustawy o COVID-19) 

 

2. Większe limity zwolnień w PIT 

Wolne od podatku dochodowego są: 

• zapomogi wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji 

związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości 

nieprzekraczającej w 2020 r. 3 000 zł. (było 1000 zł.) – art. 21.1.9a ustawy o PIT 
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• zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk 

żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł w 2020 r. do wysokości 

nieprzekraczającej 10 000 zł (było 6.000 zł.) – art. 21.1 26 lit. b) ustawy o PIT; 

• wartość 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, łącznie do wysokości 

nieprzekraczającej w roku podatkowym 2020 i 2021 kwoty 2000 zł. (było 1000 zł.) – 

art. 21.1.67 ustawy o PIT; 

• dopłaty 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, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz 

przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży 

do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych - do wysokości nieprzekraczającej w 2020 r. i 2021 r. 3 000 zł. (było 2000 zł.) 

– art. 21.1.78 lit. b ustawy o PIT 

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 

r.: 

- świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zp ustawy o COVID-19; 

- świadczenia polegające na zakwaterowaniu i wyżywieniu, o których mowa w art. 15x ust. 

3 pkt 1 ustawy o COVID-19. 

 

(art. 4 ustawy zmieniającej, art. 21 ustawy o PIT)  

 

3. Zaliczki na PIT 

Zaliczki na PIT pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. podlegają wpłacie do 1 czerwca 2020 r. 

Regulacja ta ma zastosowanie do przychodu ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy 

nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.  

Dotyczy to sytuacji, gdy płatnicy ponieśli konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.  

 

 (art. 4 ustawy zmieniającej, art. 52o ustawy o PIT).  
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4. Wsteczne rozliczenie strat 

Możliwość odliczenia straty z 2020 r. od dochodu z roku 2019 r., w przypadku, gdy przychody 

podatnika w 2020 r. będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w 

roku poprzednim. W 2021 r., znając stratę z 2020 r., podatnicy będą mogli złożyć korekty 

deklaracji za 2019 r. i jednorazowo obniżyć dochód z 2019 r. o wysokość tej straty, nie więcej 

jednak niż o kwotę 5 mln zł. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, strata może zostać 

rozliczona na dotychczasowych zasadach. W przypadku podatników podatku dochodowego od 

osób prawnych, zasada wstecznego rozliczania straty dotyczy podatników, którzy ponieśli stratę 

w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 

31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1  stycznia 2021 - 

mogą rozliczyć tę stratę z dochodem uzyskanym w roku podatkowym bezpośrednio 

poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa wyżej. 

 

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52k ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38f ustawy 

o CIT). 

 

5. Darowizny 

Podatnicy opodatkowani na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali progresywnej a także 

przy zastosowaniu stawki liniowej 19% (zarówno podatnicy PIT jak i CIT), będą mieli prawo 

odliczyć darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. 

Odliczeniu będą podlegały darowizny (pieniężne lub rzeczowe) przekazane: 

- podmiotom wykonującym działalność leczniczą polegającą na świadczeniu opieki 

zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wpisanym do wykazu, o którym mowa 

w art. 7 specustawy, 

- Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań 

ustawowych, 

- Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele 

wykonywania działalności statutowej. 

 

Odliczeniu podlega kwota:  

• 200% - dla darowizn przekazanych do końca kwietnia 2020 r., 

• 150% - dla darowizn przekazanych w maju 2020 r., 

• 100% - dla darowizn przekazanych od 1 czerwca do 30 września 2020 r. 
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Możliwość odliczenia darowizn na wskazanych zasadach dotyczy również podatników 

opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. 

 

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52n ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art.  38g ustawy o 

CIT) 

 

6. Podatek od przychodów z budynków 

Przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 

2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r., pod warunkiem: 

 

• poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

• spadku o co najmniej 50% przychodów w stosu do analogicznego okresu z  poprzedniego 

roku oraz  

 

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52 p ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38h ustawy o 

CIT) 

 

7. Uproszczone zaliczki 

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania 

zaliczek, mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek 

za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne 

z powodu COVID-19. 

 

8. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne 

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów  amortyzacyjnych od wartości początkowej 

środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów zw iązanych 

z przeciwdziałaniem COVID-19 wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych w 2020 roku. Za takie towary uważa się w szczególności: maseczki 

ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, 

rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk   
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(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52s ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38k ustawy 

o CIT). 

 

9. Działalność B+R 

Koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 26e, ponoszone w 2020 r.  na działalność 

badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do 

przeciwdziałania COVID-19, podatnik może odliczyć również od dochodu będącego podstawą 

obliczenia zaliczki.  

 

 (art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52t ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej  i art. 38l ustawy 

o CIT). 

 

10. IP BOX 

Podatek od kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. 

ulga IP Box), jeśli te prawa wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, może być 

stosowany w trakcie roku podatkowego   do   opodatkowania tych dochodów przy obliczaniu 

zaliczek na podatek dochodowy. Z ulgi można skorzystać nawet nie posiadając kwalifikowalnego 

prawa własności intelektualnej ani jego ekspektatywy, pod warunkiem złożenia wniosku o 

uzyskanie takiego prawa, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym skorzystano 

z ulgi. 

 

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52t ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej  i art. 38m ustawy 

o CIT). 

 

11. Ulga na „złe długi” (po stronie dłużnika) 

Wprowadzono możliwość niewykazywania przez dłużników niezapłaconych zobowiązań przy 

obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Warunkami łącznymi do skorzystania z możliwości 

jest spadek o co najmniej 50% przychodów w stosunku do analogicznego okresu z poprzedniego 

roku oraz poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

Uprawnienie wierzycieli w zakresie ulgi na złe długi pozostaje bez zmian.  
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Uprawnienie to dotyczy również podatników opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem 

dochodowym. 

 

(art. 4 ustawy zmieniającej i art. 52q ustawy o PIT; art. 6 ustawy zmieniającej i art. 38i ustawy 

o CIT). 

 

12. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 

Termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT  – przedłużony 

do 31 maja 2020 r.  Dotyczy podatników, których rok podatkowy skończył się między 1 grudnia 

2019 r a 31 stycznia 2020 r. 

 

 W przypadku podatników, którzy osiągali wyłącznie dochody podlegające zwolnieniu 

przedmiotowemu albo jeśli uzyskane przychody z działalności pożytku publicznego stanowią co 

najmniej 80% łącznych ich przychodów, termin do złożenia i wpłacenia podatku został  

przedłużony do 31 lipca 2020 r.  

 

(rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r., poz. 542)  

 

13. Przedłużenie terminu na złożenie ORD-U i IFT-2R 

Sporządzenie i przekazanie informacji o: 

• umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów praw a dewizowego – 

ORD-U (przedłużenie stosuje się do terminu upływającego w  okresie od 31 marca do 31 

maja 2020 r.)  - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który jest 

sporządzane; 

• przychodach nierezydentów – IFT-2R - do końca piątego miesiąca roku następującego 

po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat  (przedłużenie dotyczy płatników, 

których rok podatkowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 

2020 r.  

(rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r., poz. 563)  
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14. Zmiany w terminach dotyczących cen transferowych  

Przedłużeniu do dnia 30 września 2020 r. ulega termin przekazania Szefowi KAS, informacji 

o cenach transferowych (TPR), jednak wyłącznie w stosunku do grupy podmiotów, których rok 

podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 

31 grudnia 2019 r.  

 
Przedłużeniu do dnia 30 września 2020 r. ulega termin przekazania Szefowi KAS, informacji 

o cenach transferowych (TPR), jednak wyłącznie w stosunku do grupy podmiotów, których rok 

podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. a zakończył przed dniem 

31 grudnia 2019 r.  

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu 

lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT i art. 

11m ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. 

 
Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 

ustawy PIT i art. 11p ust. 1 ustawy o CIT, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy 

rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.  

 
(art. 68 pkt 59 ustawy zmieniającej 2; art. 31z ustawy zmienianej) 
 
(art. 31z ustawy zmieniającej) 
 

15. Podatkowa grupa kapitałowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych  

 
Zgodnie z proponowaną zmianą, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, będzie 

mogła być także podatkowa grupa kapitałowa:  

• która nie spełni warunku rentowności (nie osiągnie za każdy rok podatkowy udział 

dochodów, określonych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, w przychodach - w 

wysokości co najmniej 2%), 

• jeżeli spółki tworzące tę grupę kapitałową zalegają we wpłatach podatków  stanowiących 

dochód budżetu państwa  

- w przypadku gdy grupa ta poniosła w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 

COVID-19, o którym mowa ustawie o COVID-19. 
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Regulacja ta znajdzie zastosowanie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 

stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczą ł się po dniu 31 grudnia 

2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

(art. 16 ustawy zmieniającej 2; art. 38n ustawy o CIT)  

 

VAT 

1. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT 

Zgodnie ze zmianami uchwalonymi w sierpniu 2019 r., nowa matryca stawek VAT miała wejść 

w życie od 1 kwietnia 2020 r. Ustawa przewiduje przesunięcie tego terminu do 1 lipca 2020 r. 

Również Wiążące Informacje Stawkowe wydane przed 1 lipca 2020 r., dotyczące regulacji, które 

po zmianach wejdą w życie od 1 lipca 2020 r., mają przyznawać podatnikom ochronę dopiero 

od 1 lipca 2020 r. 

(art. 63 ustawy zmieniającej; art. 7, art. 8, art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; art. 42a-42i, załączniki nr 3, 

10 i 12 do ustawy o VAT). 

 

2. Przesunięcie terminu wejścia w życie nowego pliku JPK z deklaracją (JPK_V7M, JPK
_V7K) 

Obecnie podatnicy składają odrębnie deklarację VAT oraz plik JPK. Nowy plik JPK (JPK_V7M – 

przy rozliczeniu miesięcznym, JPK_V7K – dla rozliczenia kwartalnego) składa się z dwóch części: 

deklaracji VAT oraz ewidencji VAT (w której przewidziano szereg nowych pól). 

Zgodnie ze zmianami uchwalonymi w lipcu 2019 r., duzi podatnicy mieli składać nowe pliki JPK 

za okresy od 1 kwietnia 2020 r. Dla pozostałych podatników przewidziano okres przejściowy – 

mieli zacząć składać te pliki od 1 lipca 2020 r. 

Ustawa przewiduje, że wszyscy podatnicy będą zobowiązani do składania nowego pliku JPK od 

1 lipca 2020 r. 

 

(art. 58 pkt 2 i 4 ustawy zmieniającej; art. 11, art. 28 pkt 6 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie 

ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw; art. 87, 99, 109 ustawy 
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o VAT) 

3. Kara za błędy w ewidencji VAT będzie miała charakter fakultatywny 

W związku z wprowadzeniem nowego pliku JPK (od 1 lipca 2020 r.) przewidziano karę pieniężną 

za złożenie ewidencji (będącej częścią nowego JPK-VAT) zawierającą błędy lub dane niezgodne 

ze stanem faktycznym - 500 zł za każdą nieprawidłowość. Przed nałożeniem kary naczelnik 

urzędu skarbowego będzie jednak wzywał podatnika do przesłania korekty ewidencji. Podatnik 

na złożenie korekty będzie miał 14 dni. 

Zgodnie z przyjętymi wcześniej rozwiązanymi, brak korekty w takiej sytuacji miał powodować 

bezwzględne nałożenie kary przez organ podatkowy. 

Ustawa przewiduje, że kara będzie miała charakter fakultatywny – organ będzie miał 

uprawnienie do jej nałożenia, ale nie będzie musiał tego czynić. 

 

(art. 58 pkt 1 lit. c ustawy zmieniającej; art. 109 w ust. 3h ustawy o VAT) 

 

4. Zmiany dotyczące stosowania procedury uproszczonej w imporcie towarów 

W art. 33a ustawy o VAT przewidziana jest procedura uproszczona dla rozliczania VAT z tytułu 

importu towarów. Przy jej stosowaniu podatnik może rozliczyć VAT w deklaracji VAT (nie 

dokonuje się rozliczenia VAT w zgłoszeniu celnym). Jednym z warunków stosowania tej 

procedury jest przedstawienie przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego 

dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów 

w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek 

podatkowy z tytułu importu towarów (art. 33a ust. 6 ustawy o VAT). 

W związku z tym, że od kwietnia miał wejść w życie nowy plik JPK, przewidywano usunięcie ww. 

regulacji. Z uwagi jednak na planowane przesunięcie terminu stosowania nowego JPK, planuje 

się również podtrzymanie obowiązywania ww. wymogu do końca czerwca 2020 r. (od 1 lipca 

2020 r. art. 33a ust. 6 ustawy o VAT nie będzie obowiązywał). Podobnie przesunięty zostanie 

termin wprowadzenia zmian dotyczących art. 33a ust. 7, 9-11 oraz ust. 12 ustawy o VAT. 

Przepisy te odnoszą się do przypadków, gdy podatnik korzystający z procedury uproszczonej, 
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nie przedstawił naczelnikowi urzędu celno-skarbowego dokumentów, o których mowa w art. 

33a ust. 6 ustawy o VAT. Modyfikacja bądź usunięcie tych regulacji nastąpi nie od 1 kwietnia 

2020 r. (tak jak to planowano), lecz od 1 lipca 2020 r. 

 

(art. 58 pkt 3 i 4 ustawy zmieniającej; art. 33a ustawy o VAT) 

 

5. Przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia ZAW-NR (o zapłacie na rachunek spoza 
wykazu VAT) 

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy przewidujące m.in. odpowiedzialność solidarną 

podatnika VAT za zaległości podatkowe w VAT dostawcy towarów albo usługodawcy, jeżeli 

zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, została 

dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie VAT, 

a z odrębnych przepisów wynika obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku 

płatniczego (art. 117ba §1 Ordynacji podatkowej). 

Jednym ze sposobów uwolnienia się od ww. odpowiedzialności jest złożenie zawiadomienia 

o zapłacie należności na ten rachunek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla 

wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia przelewu (art. 117ba §3 Ordynacji 

podatkowej). 

Zmiana przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych z powodu COVID-19, termin na złożenie ww. zawiadomienia przedłuża 

się do 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzn ustawy o COVID-19) 

 

6. Paragony w postaci elektronicznej 

Ustawa przewiduje możliwość stosowania paragonów w formie elektronicznej – za zgodą 

nabywcy, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony 
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(art. 32 ustawy zmieniającej; art. 111 ust. 3a, art. 145a ust. 1 ustawy o VAT) 

 

Podatek od sprzedaży detalicznej 

Wprowadza się kolejne odroczenie stosowania przepisów o podatku od sprzedaży detalicznej - 

do końca 2020 r. Zatem przy wyliczaniu podstawy opodatkowania tym podatkiem będą brane 

pod uwagę przychody osiągnięte od 1 stycznia 2021 r.  

(art. 47 ustawy zmieniającej i art. 6 ust. 3 ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej). 

 

Podatek od nieruchomości  

1. Zwolnienia 

Rada gminy będzie mogła wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla wskazanych 

przez siebie grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dotyczy to 

podatku za część 2020 r. 

Ustawa zmieniająca 2 rozszerza krąg podmiotów wobec których Rada gminy będzie mogła 

zastosować zwolnienie o: 

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz  

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (m.in. osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, spółdzielnie socjalne) 

 

– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 

(art. 68 pkt 25 ustawy zmieniającej 2, Art. 15p ustawy o COVID 19) 
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2. Przedłużenie terminu płatności 

Rada gminy może przedłużyć, wskazanym przez siebie grupom przedsiębiorców, terminy 

płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej 

niż do dnia 30 września 2020 r. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie 

raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku 

płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r. 

Ustawa zmieniająca 2 rozszerza krąg podmiotów , wobec których Rada gminy będzie mogła 

przedłużyć terminy płatności rat podatku o:  

• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz 

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy (m.in. osoby prawne i jednostki 

organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia jednostek samorządu 

terytorialnego, spółdzielnie socjalne) 

 
– których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 

 
(art. 68 pkt 26 ustawy zmieniającej 2, Art. 15q ustawy o COVID 19) 

 

Podatek akcyzowy 

 

Przedłużono możliwość stosowania papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego 

(oleju napędowego) na cele opałowe na okres do 31 sierpnia 2020 r. Tym samym również 

w okresie do 31 sierpnia 2020 r. nie jest konieczne posiadanie statusu zużywającego podmiotu 

olejowego ani też pośredniczącego podmiotu olejowego.  

 

(art. 60 ustawy zmieniającej, art. 16 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie 

monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw) 
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Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 

Przewiduje się wprowadzenie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w 

odniesieniu do sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Zmiana ta wejdzie w życie 1 lipca 2020 r. 

Trzeba zaznaczyć, że do tej pory obowiązują dotychczasowe przepisy w sprawie zaniechania 

poboru PCC od wskazanych czynności (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 

w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub 

zamiany waluty wirtualnej - Dz. U. poz. 1346). Miały one jednak ograniczony czasowo zakres 

obowiązywania –  do 30 czerwca. Przewidziane zwolnienie będzie miało od 1 lipca 2020 r. 

charakter permanentny. 

 

(Art. 23 drugiej ustawy zmieniającej 2 i art. 9 pkt 1a ustawy o PCC) 

 

Ordynacja podatkowa 

1. Ulgi w spłacie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne bez opłaty 
prolongacyjnej 

Przedsiębiorcy mający problem z terminową zapłatą należności podatkowych mają możliwość 

skorzystania z pomocy zapewnionej przez przepisy Ordynacji podatkowej. Na wniosek 

podatnika lub płatnika, organ podatkowy może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty 

zapłatę podatku lub zaległości podatkowej. Regulacja zakłada, że w decyzji o przyznaniu 

wsparcia organ nie określa opłaty prolongacyjnej. Zwolnienie z opłaty prolongacyjnej dotyczy 

decyzji w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu Państwa. 

Zwolnieniem z opłaty prolongacyjnej objęto również wnioski o odroczenie terminu płatności lub 

rozłożenie na raty należności na rzecz ZUS, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

 

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15za [dot. art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej] i 15zb 

[dot. art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ZUS] ustawy o COVID-19;) 
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2. Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych 

W świetle regulacji, bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach sądowych 

(w tym sądowoadministracyjnych), postępowaniach egzekucyjnych, karnych skarbowych, 

postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa czy też 

kontrolach celno-skarbowych, w okresie stanu zagrożenia  epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

W świetle projektu do ustawy zmieniającej 2 , do art. 15zzs dodany został katalog, w którym 

wymieniono przypadki, w których nie ulega wstrzymaniu rozpoczęcie oraz zawieszenie biegu 

terminów. Nie dotyczą one terminów związanych z prawem podatkowym, a  m.in. wydania 

decyzji w sprawie zagospodarowania przestrzennego czy też opiniowania i uzgadniania projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

Co więcej, proponowane jest, aby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, organ, sąd lub podmiot prowadzący odpowiednio 

postępowanie lub kontrolę, mógł wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub 

zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż 

przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo 

kontrolowanego (zmiany w brzmieniu ust. 4 w art. 15zzs ustawy o COVID 19). 

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15zzs ustawy o COVID-19). 

3. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek z 
poza „Białej Listy”  

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych z 

powodu CONVID-19, termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek 

niewidniejący na tzw. Białej Liście – zostaje wydłużony z 3 do 14 dni. 

Podobnie w przypadku limitowania kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15d ustawy o 

PDOP. Przepisów nie stosuje się, jeżeli podatnik dokonujący płatności dokonał zapłaty 

należności przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu na Białej Liście, 

złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury 

w terminie 14 dni od dnia zlecenia przelewu. 

 

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 15zzn ustawy o COVID-19). 
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4. Dłuższy termin na wydanie interpretacji indywidualnej 

Termin na wydanie interpretacji indywidualnych, które zostały złożone, a nierozpatrzone przed 

dniem wejścia w życie ustawy oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia 

odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-

19 – przedłuża się o 3 miesiące. 

Dotychczasowy – trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej – ulega zatem 

wydłużeniu. Co więcej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze 

rozporządzenia przedłużać wskazany termin o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, 

uwzględniając skutki wywołane COVID-19. 

 

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 31g ustawy o COVID-19) 

 

5. Zawieszenie terminów związanych z raportowaniem schematów podatkowych  

Terminy związane z raportowaniem schematów podatkowych (zarówno krajowych jak 

i transgranicznych) nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 

31 marca do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku 

z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Jednocześnie, ustawodawca zawarł stosowną regulację, w świetle której, czynności dokonane 

przez Szefa KAS, a także promotorów, korzystających i wspomagających we wskazanym 

powyżej okresie są skuteczne. 

 

(art. 1 ustawy zmieniającej; art. 31y ustawy o COVID-19) 

 

6. Ułatwienia dla pracowników KAS i funkcjonariuszy celno-skarbowych 

Ze względu na zagrożenie zdrowia pracowników Krajowej Administracji Skarbowej ustawa 

nadaje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kompetencję do określenia – 

w drodze rozporządzenia – zadań przy realizacji których nie jest obowiązkowa obecność 

funkcjonariusza. Zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wywołane wejściem 

w życie ustawy zmieniającej, pozwalają również przedłużyć funkcjonariuszowi okres 

przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej KAS o kolejne sześć miesięcy. 
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(art. 48 ustawy zmieniającej) 
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RACHUNKOWOŚĆ 

1. Przesunięcie terminów wynikających z ustawy o rachunkowości 

Wskazana regulacja daje ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych kompetencję do 

odroczenia terminów związanych w szczególności ze sporządzeniem i zatwierdzaniem 

sprawozdania finansowego. Nowe terminy mają zostać określone w akcie wykonawczym do 

ustawy. Zgodnie z regulacjami ustawy o rachunkowości,  podmioty zobowiązane do 

przygotowania sprawozdań finansowych, mają obowiązek ich zatwierdzenia w ciągu sześciu 

miesięcy od dnia bilansowego. Co do zasady, termin ten przypada na dzień 30 czerwca danego 

roku. W praktyce, jeżeli nowym terminem określonym w rozporządzeniu będzie przykładowo 

30.09.2020 r. – sprawozdanie winno być zatwierdzone przez właściwy organ do tego dnia. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 

570) w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków w zakresie ewidencji oraz 

w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 

termin na sporządzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 został 

przesunięty o trzy miesiące (w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF – o dwa 

miesiące). 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzh ustawy o COVID-19) 
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ZUS 

1. Zwolnienie z opłacania składek 

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 

społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne należne za okres od dnia 1 

marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 

lutego 2020 r. Zwolnienie przysługuje także osobom fizycznym prowadzącym działalność 

gospodarczą w stosunku do składek własnych, o ile w pierwszym miesiącu, za który jest składany 

wniosek o zwolnienie z opłacania składek, osiągnęli przychód z działalności nie wyższy niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 

2020 r. 

Projekt ustawy zmieniającej 2 przewiduje zwolnienie również dla płatników składek, którzy na 

dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, 

jednakże w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek 

wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako 

płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. 

 

Możliwość pełnego dofinansowania składek uzyskują również spółdzielnie socjalne, bez 

względu na liczbę zatrudnionych pracowników.  

 

Projekt dookreśla również, że do liczby osób zatrudnionych nie wlicza się ubezpieczonych   

będących   pracownikami   młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego. 

 

(art. 68 pkt 61 ustawy zmieniającej 2) 
 

(art. 1 pkt 17 ustawy zmieniającej, art. 31zo ustawy o COVID-19) 

 

2. Świadczenie postojowe 

Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą lub zawarły umowę cywilnoprawną przed 

dniem 1 lutego 2020 r., mogą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia z tytułu przestoju w 

prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Jest to świadczenie 

jednorazowe, którego wysokość wynosi 80% (50% w  określonych przypadkach) minimalnego 
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wynagrodzenia ustalonego na 2020 r.  Specustawa różnicuje warunki uzyskania świadczenia 

postojowego w przypadku działalności gospodarczej (gdy działalność nie została  zawieszona 

oraz gdy działalność została zawieszona) oraz w przypadku osób wykonujących umowę 

cywilnoprawną. 

Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą lub zawarły umowę cywilnoprawną przed 

dniem 1 lutego 2020 r., mogą złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia z tytułu przestoju w 

prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość świadczenia wynosi 

80% (50% w określonych przypadkach) minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2020 r.  

Specustawa różnicuje warunki uzyskania świadczenia postojowego w przypadku działalności 

gospodarczej (gdy działalność nie została zawieszona oraz gdy działalność została zawieszona) 

oraz w przypadku osób wykonujących umowę cywilnoprawną. 

Ustawa zmieniająca wprowadza w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób  

wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – możliwość 

ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej jednak niż trzykrotnie (jak czytamy 

w uzasadnieniu pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji 

o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia).  

Podstawą do ponownego przyznania świadczenie postojowego jest  oświadczenie osoby 

uprawnionej. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie 

wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty pierwszego świadczenia 

postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie 

w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana przez osobę uprawnioną we wniosku, nie 

uległa poprawie. 

 

Ponadto doprecyzowano, że w przypadku, gdy osobie uprawnionej nie nadano numeru PESEL, 

we wniosku wskazać należy serię i numer dowodu osobistego albo (ustawa zmieniana posługuje 

się spójnikiem lub) paszportu. 

 

(art. 68 pkt 34, 35, 36 ustawy zmieniającej 2; art. 15zq -15zz ustawy zmienianej) 

(art. 15zq -15zz ustawy zmieniającej) 

3. Obowiązki informacyjne ZUS  

Na płatnika składek lub osobę fizyczną zlecającą dzieło nałożony został obowiązek 

informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa  taka zostaje zawarta 

z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje 

pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia 
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zawarcia tej umowy.  Wzór takiej informacji zostanie określony w drodze rozporządzenia. 

Informacje dotyczące takich umów o dzieło, ewidencjonuje się na koncie płatnika składek.  

(art. 22 ustawy zmieniającej / art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym 

dodano ust. 17; art. 45 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 

1b; art. 49 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 9; art. 50 

ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w którym dodano pkt 5)  

 

4. Zawieszenie opłaty prolongacyjnej 

W przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek 

należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., na podstawie wniosku złożonego w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni 

następujących po ich odwołaniu nie nalicza się opłaty prolongacyjnej. 

 

(art. 1 ustawy zmieniającej; 15zb [dot. art. 29 ust. 1 i ust. 4 ustawy o ZUS] ustawy o COVID-19;) 

5.  Zawieszenie odsetek 

Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem  COVID-19, ZUS może na wniosek 

płatnika odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek ZUS  

należnych za okres przypadający po  31  grudnia  2019  r.  Wniosek może być składany w trakcie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub w okresie 30 dni 

następujących po ich odwołania. 

(art. 31 zy (z indeksem 10) ustawy zmieniającej 2)  
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WSPARCIE FINANSOWE 

1. Dofinansowanie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych (na poziomie określonym w 

Ustawie) w następstwie wystąpienia COVID-19, może ubiegać się o przyznanie środków 

z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników objętych:  

• przestojem ekonomicznym lub  

• obniżonym wymiarem czasu pracy. 

 

W przypadku przestoju ekonomicznego pracodawca może wypłacić pracownikowi 

wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych do obniżonego wynagrodzenia wynosi 50% minimalnego wyna grodzenia za 

pracę (1300 zł brutto). 

 

Alternatywnie, jeżeli u przedsiębiorcy występuje spadek obrotów, może on obniżyć wymiar 

czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Dofinansowanie obejmie maksymalnie połowę obniżonego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż 

40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. 

 

Oprócz pracowników, dofinansowaniem objęte mogą być również m.in. osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do 

której, na podstawie Kodeksu cywilnego, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.  

 

Świadczenie przyznawane jest na wn iosek złożony przez przedsiębiorcę.  

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wyższych niż 300% przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony wniosek. 
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Ustawa zmieniająca 2 rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do skorzystania z 

dofinansowania o: 

• organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 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), 

• podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 

• państwowe osoby prawe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, 2020, 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 

568).  

 

Zmiana dotyczy także obliczania okresu, od którego przysługują świadczenia. Zgodnie z 

proponowaną zmianą świadczenie będzie przysługiwało przez łączny okres 3 miesięcy 

przypadających od miesiąca złożenia wniosku (obecnie jest od daty złożenia wniosku). 

 

Ustawa zmieniająca wyłącza także stosowanie do wypłaty i rozliczania świadczeń przepisu art. 

13 pkt 2 ustawy z 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy. Przepis  ten dotyczy zakazu wypowiedzenia umowy o pracę w okresie lub w okresach 

przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń.  

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15g ustawy o COVID-19) 

 

2. Dofinansowanie do wynagrodzeń przez Starostę 

Ustawa przewiduje możliwość dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Wysokość dofinansowania 

zależy od wysokości spadku obrotów przedsiębiorców, a maksymalnie wynosi 90% minimalnego 

wynagrodzenia. Dofinansowanie może być wypłacana przez 3 miesiące od momentu złożenia 

wniosku i dotyczy tylko mikro, małych i średnich przedsiębiorców. W okresie dofinansowania 

oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pracodawca musi 

utrzymać w zatrudnieniu pracowników, pod rygorem zwrotu dofinansowania proporcjonalnie 

do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu pracownika. Dofinansowanie przyznaje starosta na 

wniosek przedsiębiorcy.  

Projekt ustawy zmieniającej 2 doprecyzowuje, że wsparcie może obejmować tylko miesiące 

przypadające od dnia złożenia wniosku. Nie można zatem złożyć wniosku o dofinansowanie 

wynagrodzeń wstecz.  
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(art. 68 pkt 37 ustawy zmieniającej 2) 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzb ustawy o COVID-19) 

 

3. Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej osoby fizycznej 

Starosta może przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu 

pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 

w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Dofinansowanie przysługuje przez 3 miesiące, a jego wysokość zależy od wielkości spadku 

obrotów i maksymalnie wyniesie 90% minimalnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca jest 

obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało 

dofinansowanie, oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi, pod 

sankcją zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów, które zostały sfinansowane z innej pomocy 

publicznej.  

 

Projekt ustawy zmieniającej 2 doprecyzowuje, że wsparcie może być przyznanie na miesiące 

przypadające od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.  

 

(art. 68 pkt 38 ustawy zmieniającej  2) 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19) 

 

4. Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy 

Mikroprzedsiębiorcy mogą otrzymać z środków  Funduszu Pracy jednorazową pożyczkę 

w kwocie do 5000zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod 

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca ten 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. Pożyczkę przyznaje st arosta na wniosek przedsiębiorcy. 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzd ustawy o COVID-19) 

Projekt ustawy zmieniającej 2 rezygnuje z warunku niezmniejszania stanu zatrudnienia na rzecz 

warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 mies iące od dnia udzielenia pożyczki.  
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W związku z tym nie składa się oświadczeń o stanie zatrudnienia. W rezultacie, otrzymanie 

pożyczki i jej umorzenie nie jest uzależnione od zatrudnienia pracowników. 

(art. 68 pkt 39 ustawy zmieniającej nr 2)  
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PRAWO PRACY 

1. Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy 

Pracodawca dotknięty spadkiem obrotów gospodarczych może zmienić zasady dotyczące czasu 

pracy zatrudnionych pracowników poprzez: 

1. ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin oraz 

tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (wg Kodeksu pracy odpowiednio: 11 oraz 35); 

2. wprowadzenie, w drodze porozumienia, systemu równoważnego czasu pracy, co wiąże 

się z możliwością przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do maksymalnie 12 

godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy (wg Kodeksu 

pracy   miesiąc, z możliwością przedłużenia do 3); 

3. zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te 

wynikające z umów o pracę (obecnie możliwość taką mają wyłącznie pracodawcy 

nieobjęci układem zbiorowym pracy lub zatrudniający mniej niż  20 pracowników). 

Wskazane w pkt 2 i 3 porozumienia pracodawca zawiera z organizacjami związkowymi bądź 

przedstawicielami reprezentującymi pracowników. 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zf ustawy o COVID-19) 

2. Przesunięcie wdrożenia PPK w średnich przedsiębiorstwach o pół roku 

Ustawa zmieniająca pozwala podmiotom zatrudniającym od 50  do 249 osób na przesunięcie 

daty wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych o pół roku: 

• umowa o zarządzanie PPK z instytucją finansową będzie mogła być zawarta najpóźniej 

do 27.10.2020 r. (poprzednio było to 24.04.2020 r.); 

• umowy o prowadzenie PPK pracowników, którzy nie zrezygnują z udziału w PPK 

(wejście tych pracowników do PPK) mają być zawarte najpóźniej do 10.11.2020 r. 

(wcześniej przewidziano 11.05.2020 r.). 

Opóźnienie wprowadzenia PPK będzie pewną ulgą dla wskazanych przedsiębiorstw. 

Funkcjonowanie planów będzie bowiem dla nich obciążeniem – przede wszystkim z uwagi na to, 
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że to na przedsiębiorców zostały nałożone w znacznej części koszty funkcjonowani a systemu 

PPK (głównie obowiązek współfinansowania wpłat). 

 

(art. 54 ustawy zmieniającej)  
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POZOSTAŁE ZMIANY 

ISTOTNE DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW 

1. Zmiany w zakresie handlu w niedzielę  

Zgodnie z ustawą, czasowo zniesione zostanie obowiązywanie zakazu wykonywania czynności 

związanych z handlem polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów 

pierwszej potrzeby oraz w zakresie powierzenia pracownikom lub zatrudnionym wykonywania 

takich czynności. Zakaz ten zniesiony będzie na okres obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego/stanu epidemii oraz 30 dni po jego odwołaniu. Zwolnienie z zakazu nie dotyczy 

niedziel, w które obowiązuje święto.  

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15i  ustawy o COVID-19) 

 

2. Wygaśnięcie zobowiązań wynikających z umów najmu powierzchni handlowych 

Zgodnie z ustawą, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowią zania 

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

używania powierzchni handlowej (umowy). 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15ze ustawy o COVID-19) 

3. Zmiana terminów w ustawach dotyczących rynku finansowego 

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiąz ków oraz 

prawidłowe funkcjonowanie rynku finansowego, jego stabilność, bezpieczeństwo, a także 
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ochronę interesów uczestników tego rynku, specustawa zakłada możliwość określenia przez 

ministra właściwego do spraw instytucji finansowych, w drodze rozporządze nia, innych 

terminów: sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania, przedstawiania, złożenia i 

publikacji sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, deklaracji, 

sprawozdań, raportów, zestawień, wyników przeprowadzonej weryfikacji, decyzji, opinii, 

wezwań, wniosków, składek, opłat, wpłat, zaliczek, a także rozpatrywania reklamacji oraz 

wykonywania innych obowiązków lub czynności określonych w ust awach dotyczących rynku 

finansowego. 

 

(art. 1 pkt 14 ustawy zmieniającej, art. 15zzg ustawy o COVID-19) 

 

4. Instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową oferowane przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu  

Zasady  

Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie beneficjentowi (przedsiębiorcy, który otrzymał 

wsparcie na podstawie ustawy) płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia 

epidemicznego oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu,  do czasu 

ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. 

Wielkość wsparcia będzie uzależniona od faktycznych skutków finansowych, jakie 

przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jak również skali 

prowadzonej działalności, zgodnie z zasada proporcjonalności, a także na uzasadniony wniosek 

zainteresowanego podmiotu oraz zgodnie z zasadą współpracy na zasadzie umowy pomiędzy 

stronami 

Katalog form wsparcia (katalog otwarty) 

Katalog podstawowych form udzielanego wsparcia ma charakter otwarty i obejmuje 

przykładowo pożyczki, gwarancje lub poręczenia, a także leasing oraz inne instrumenty 

związane z finansowaniem działalności gospodarczej. Warunki oferowanego przez Instytucję 

wsparcia będą dostosowane do sytuacji przedsiębiorcy. Oznacza to, że choć umowy wsparcia 

zawierane będą na zasadach komercyjnych, to ich warunki będą korzystniejsze od standardowo 

stosowanych na rynku dla danych instrumentów finansowych 

Środki przekazywane w ramach wsparcia udostępniane będą sukcesywnie, a zatem co do zasady 

nie będą wypłacane jednorazowo. Przewidziany został także wyjątek od tej zasady, który 

dotyczy tych przypadków, gdy z istoty danego stosunku prawnego np. umowy leasingu wynika, 

że finansowanie musi być przekazane w całości  

Cel przeznaczenia wsparcia  
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Instytucja będzie określać w umowie z beneficjentem cel, na jaki może być przeznaczone 

wsparcie. Wyłączono możliwości przeznaczania środków pochodzących z udzielonego wsparcia 

na regulowanie zobowiązań beneficjenta wobec spółek zależnych i dominujących w rozumieniu 

przepisów kodeksu spółek handlowych, a także wspólników, członków rodziny oraz osób 

bliskich. 

Forma złożenia wniosku  

Złożenie wniosku, wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku, uzupełnienie braków 

formalnych wniosku, odrzucenie wniosku oraz inne czynności w toku tego postępowania, z 

wyjątkiem zawarcia umowy wsparcia, prowadzone może być za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności (nie ma wymogu doręczania 

korespondencji w sposób tradycyjny, za pośrednictwem operatora pocztowego). Terminy 

dotyczące czynności instytucji będą miały charakter instrukcyjny (z możliwością ich 

prolongowania przez Instytucję).  

Wyłączenie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także przez okres 

kolejnych trzech miesięcy od dnia odwołania tego stanu, do zamówień których przedmiotem są 

towary lub usługi nabywane przez Instytucję, którym powierzono wykonywanie zadań objętych 

ustawą, mogą nie stosować przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych. Wyłączenie stosowania Prawa zamówień publicznych uzasadnione jest 

szczególnymi okolicznościami związanymi z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. 

Procedura związana z udzieleniem wsparcia  

Procedurę związaną z udzieleniem wsparcia uruchamia wniosek zainteresowanego 

przedsiębiorcy, który wymaga uzasadnienia. Ponadto wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa, 

pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie potwierdzające trudną sytuację 

finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej.  

Do wniosku przedsiębiorca powinien dołączyć wymagane dokumenty, w tym w szczególności 

informację zawierającą opis sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz informację zawierającą opis 

planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. 

Informacje te powinny stanowić swego rodzaju plan naprawczy, w oparciu o który instytucja 

podejmować będzie decyzję o udzieleniu wsparcia. 

We wniosku przedsiębiorca powinien również wyrazić zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję 

danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy 

lub instytucje, w szczególności Krajowy Rejestr Sądowy, organy administracji skarbowej oraz 

inne uprawnione podmioty upoważnione do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących 

przedsiębiorców. 

Wzór wniosku wraz z objaśnieniami zostanie określony przez Agencję Rozwoju Przemysłu w 

formie komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej oraz informacją o konieczności 

dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego 

sytuacji finansowej. 
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Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany będzie w terminie 14 dni od dnia 

jego złożenia. W przypadku braków formalnych, przedsiębiorca w ciągu 5 dni będzie 

zobowiązany do uzupełnienia wniosku. 

  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Instytucja zawiera z beneficjentem umowę 

wsparcia. Koniecznym elementem umowy wsparcia jest udzielenie na rzecz Instytucji 

stosownego zabezpieczenia. Forma zabezpieczenia pozostawiona jest uznaniu stron umowy 

wsparcia. 

   

Informacje dodatkowe 

  

Instytucja oferuje wsparcie przedsiębiorcom, ze środków pochodzących z budżetu państwa lub 

środków pomocowych Unii Europejskiej, przekazanych z przeznaczeniem na pomoc 

przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. 

  

Środki uzyskane przez spółkę zależną ARP będą przeznaczone przede wszystkim na stworzenie 

mechanizmu refinansowania umów leasingowych zawartych przez przedsiębiorców. Przyczyni 

się to do minimalizacji ryzyka wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których 

model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19. 

  

Projektowany przepis art. 12 należy rozpatrywać w kontekście art. 21b ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie 

instytucji rozwoju, który został dodany do tej ustawy nowelizacją z dnia 31 marca 2020 r. Zgodnie z ust. 1 i 2 tego 

przepisu: „W 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 

może przekazać Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o 

których mowa w art. 21. Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych 

papierów wartościowych przekazanych Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 1 700 000 000 

zł.” Jak wynika z uzasadnienia do powyższego przepisu:  „przekazanie skarbowych papierów wartościowych o 

łącznej nominalnej wysokości nie większej niż 1 700 000 000 złotych zwiększy potencjał finansowy Agencji 

Rozwoju Przemysłu S.A. w obliczu możliwego spowolnienia gospodarczego, którego ryzyko pojawiło się wr az z 

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i powodującej przez niego choroby COVID 

 

Przyjęcie projektowanej ustawy jest uzasadnione również w świetle przepisu art. 9b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 

grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pa ństwowym, zgodnie z którym Skarb Państwa może 

obejmować akcje w celu realizacji polityki społecznej lub gospodarczej państwa, w tym finansowania nowych 

inwestycji. Zgodnie z ust. 2 tegoż art. 9b, objęcie przez Skarb Państwa akcji w celach określonych w ust. 1 pkt 1 i 

2 może nastąpić, jeżeli dokonywane jest na warunkach akceptowalnych dla inwestora prywatnego , chyba że jest 

ono dokonywane w ramach udzielania dozwolonej pomocy publicznej. Jak wynika z brzmienia art. 9b ustawy o 

zasadach zarządzania mieniem państwowym, dokapitalizowanie i objęcie przez Skarb Państwa w zamian za 

wnoszony wkład pieniężny akcji ARP  jest dopuszczalne zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych  

(tj. w ramach dozwolonej pomocy publicznej). Mając to na względzie, w przedmioto wym projekcie wskazana 

została pierwsza z dopuszczalnych form działania.  
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Mając na względzie źródło pochodzenia środków na wsparcie, proponuje się zwolnić czynności 

prawne związane z ich przekazaniem z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie, 

mając na względzie ogólne cele statutowe ARP oraz działalność ARP jako podmiotu 

udzielającego wsparcia finansowego przedsiębiorcom, proponuje się rozwiązanie, które 

wyłączy obowiązek zwrotu środków, niewykorzystanych na cel związany z ograniczeniem 

skutków epidemii.  

 
W celu monitorowania sposobu realizacji przez ARP S.A. obowiązków związanych z nałożonymi 

obowiązkami w zakresie przeciwdziałania skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa 

proponuje się, by ARP S.A. sporządzała i przekazywała ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki, o 30. dnia miesiąca następującego po danym kwartale kalendarzowym, informacje 

na temat przedsiębiorców, którym udzielono w danym kwartale wsparcia wraz  z informacją o 

wysokości udzielonego wsparcia; przedsiębiorców, którym odmówiono w danym kwartale 

udzielenia wsparcia z przyczyn formalnych lub merytorycznych; realizacji w danym kwartale 

umów wsparcia przez beneficjenta. 

 

(art. 4-12 ustawy zmieniającej 2) 

5. Wniosek o ogłoszenie upadłości 

Ustawa zmieniająca 2 wprowadza zmiany  w procedurze składania wniosków o ogłoszenie 

upadłości przedsiębiorców biegu terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli 

stan niewypłacalności dłużnika powstał z powodu COVID-19 w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, to bieg 30-

dniowego terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 

ulega przerwaniu. Po odwołaniu stanu epidemii, 30-dniowy termin biegnie na nowo.  

(art. 68 pkt 44 ustawy zmieniającej 2, nowo dodany art. 15zzra ustawy o COVID-19) 
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