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E-mail: covid@ltca.pl

Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki, przysługuje począwszy

od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na

fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, w którym wierzytelność została

uregulowana lub zbyta. (Obecnie, termin wynosi 90 dni)

Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą zmniejszyć zaliczkę

należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze

(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o:

❖ 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika albo

❖ 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych podatników.

1. Ulga na złe długi

Od podstawy opodatkowania, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może odliczyć

darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami,

przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.:

❖ organom prowadzącym placówki oświatowe;

❖ organizacjom, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub

operatorowi OSE, z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom

prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

W przypadku darowizny, przekazanej:

• do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;

• w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;

• od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca wartości darowizny.

Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących

przedmiotem darowizn, przekazanych w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020

r., o ile koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wartości otrzymanych od

dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. przez placówki oświatowe i organizacje pożytku

publicznego darowizn nie zalicza się do przychodów.

2. Odliczenie darowizn
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Stanowią koszty uzyskania przychodów zapłacone kary umowne i odszkodowania, jeżeli wada

dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od

wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze

stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

3. Kary umowne, odszkodowania 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem

leczniczym, przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym

przedsiębiorcą, może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia

swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru

lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia

pieniężnego.

4. Zatory płatnicze

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w

sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pomocą środków komunikacji

elektronicznej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter

prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

5. Zdalne kontrole 

W przypadku certyfikatu rezydencji niezawierającego okresu jego ważności, w odniesieniu do

którego okres kolejnych dwunastu miesięcy upływa w okresie obowiązywania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, płatnik przy

poborze podatku uwzględnia ten certyfikat przez okres obowiązywania tych stanów oraz przez okres

2 miesięcy po ich odwołaniu.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z

COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, miejsce zamieszkania i

siedziby podatnika dla celów podatkowych może być potwierdzone kopią certyfikatu

rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą

uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z

COVID-19, a także w okresie kolejnych 2 miesięcy po ich odwołaniu, warunek uzyskania przez

płatnika certyfikatu rezydencji od podatnika uważa się za spełniony także w przypadku, gdy

płatnik posiada certyfikat rezydencji tego podatnika obejmujący 2019 r. oraz oświadczenie

podatnika co do aktualności danych w nim zawartych.

6. Podatek u źródła 
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Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia

31 stycznia 2021 r.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu

nieruchomości Skarbu Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej,

należna za 2020 r. od przedsiębiorcy, organizacji pozarządowej oraz państwowej osoby prawnej, u

których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega

pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia

epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem:

❖ zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na

prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed 31.01.2021

❖ braku zaległości 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.

Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadających

Skarbowi Państwa za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w

którym dokonano zgłoszenia, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co

najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu

Państwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od przedsiębiorcy, organizacji

pozarządowej oraz państwowej osoby prawnej, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w

następstwie wystąpienia COVID-19, pod warunkiem:

❖ zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres

kolejnych trzech miesięcy staroście, prezydentowi miasta lub kierownikowi państwowej jednostki

organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd;

❖ braku zaległości 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.

7. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego, najem, dzierżawa
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Termin przekazania kwoty pobranych zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego

przedłuża się do:

❖ dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku

dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,

❖ dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku

dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

❖ dnia 20 grudnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku

dochodowego pobranych od podatników przez płatników w maju 2020 r.

8. Zaliczki na podatek dochodowy 

Termin przesyłania przez przedsiębiorców, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia

31 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r, informacji IFT-2R został wydłużony do końca

siódmego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane (31.07.2020)

Przedłużenie, stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości

prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w

okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

9. Informacje podatkowe 

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków. Zwolnienie dotyczy przychodów ustalonych za

okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Nowe rozwiązanie dotyczy wszystkich podatników

tej daniny, bo przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń (warunków).

10. Podatek minimalny

Kolejny raz przesunięty został termin wdrożenia nowego JPK_V7, który scali obecne struktury

JPK_VAT i deklaracje VAT. Nowy plik zacznie obowiązywać wszystkich przedsiębiorców nie od 1 lipca,

ale dopiero od 1 października 2020 r.

11. Plik JPK
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Termin do złożenia TP-R, przedłuża się:

❖ do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r.

do dnia 30 września 2020 r.;

❖ o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31

stycznia 2021 r.

Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,

przedłuża się:

❖ do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r.

do dnia 30 września 2020 r.;

❖ o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31

stycznia 2021 r.

Termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen

transferowych, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia następującego po

dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia.

12. Ceny transferowe

13. Schematy podatkowe 

Terminy na zaraportowanie schematów podatkowych nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają

zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30 dnia następującego po dniu odwołania

stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, przy czym

w przypadku schematu podatkowego transgranicznego nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
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O udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, zwanego dalej „kredytem z

dopłatą”, może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki:

14. Kredyty z dopłatami

na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w

trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

17 czerwca 2014 r.

wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą lub działalność

w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej

działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się

COVID-19;

nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;

utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych

zobowiązań, lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami

rozprzestrzeniania się COVID-19

Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu

z dopłatami zawartych przez bank.

Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą.

Dopłata stanowi:

❖ część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:

❖mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do

rozporządzenia 651/2014 – 2 punktom procentowym,

❖ innego przedsiębiorcy niż wymieniony w lit. a – 1 punktowi procentowemu;

❖ całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą, o którym mowa w ust.

3, nie przekracza wartości określonej w pkt 1 lit. a albo b dla danej kategorii przedsiębiorców

Dopłaty nie mogą być stosowane, jeżeli są nienależne. Przez nienależne dopłaty rozumie się dopłaty

przewidziane do wypłaty lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych informacji lub dokumentów

niepotwierdzających stwierdzonych w nich okoliczności, przedstawionych przez przedsiębiorcę.
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Tarcza antykryzysowa 4.0 umożliwia dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności

formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją

prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie.

Rozwiązaniami, mającymi umożliwić przedsiębiorcom szybką restrukturyzację są:

❖ otwarcie postępowania przez opublikowanie obwieszczenia w MSiG; decyzja o publikacji należy

wyłączenie do przedsiębiorcy, który zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym na zasadach

obowiązujących w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

❖ otwarcie postępowania ma wywoływać niektóre ze skutków, które obecnie są przewidziane w

przyśpieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym, a nie są możliwe na

etapie przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie układu (np. zawieszenie egzekucji wierzytelności

objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności rzeczowych i wierzytelności zabezpieczonych

przez przewłaszczenie na zabezpieczenie).

❖ w trakcie trwania postępowania nie będzie możliwe wypowiadanie umów najmu lub dzierżawy i

spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są układem, na

zasadach obecnie obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (art. 256 i

art. 252 Prawa restrukturyzacyjnego). Także dokonywanie potrąceń będzie możliwe wyłącznie na

zasadach obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu układowym.

❖możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli przez nadzorcę układu w miejscu lub obok zbierania

głosów, w sposób przewidziany w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Zgromadzenie wierzycieli

może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji.

Dodatkowe rozwiązania przewidziane ustawą. 

❖ Przewiduje się możliwość wystąpienia przez wierzyciela, nadzorcę układu i samego dłużnika o

uchylenie skutków jego otwarcia. Postanowienie o uchyleniu skutków obwieszczenia będzie

publikowane w MSiG

❖ Przyznanie prawa do wstrzymania egzekucji na czas prowadzenia negocjacji w celu zawarcia

układu wiąże się z ograniczeniem czasu trwania postępowania do 4 miesięcy. Niezłożenie w tym

terminie wniosku o zatwierdzenie układu do sądu skutkuje umorzeniem postępowania z mocy

prawa.

15. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 
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Dodatkowe rozwiązania przewidziane ustawą. 

❖W przypadku złożenia do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przed upływem 4 miesięcy od dnia

obwieszczenia w Monitorze Sądowym skutki otwarcia postępowania będą trwały do czasu

prawomocnego zakończenia postępowania lub jego umorzenia.

❖ Ograniczenie uprawnień dłużnika w okresie trwania postępowania. Skoro wierzyciele w okresie

trwania postępowania nie mogą prowadzić egzekucji z tytułu wierzytelności, nawet

zabezpieczonych rzeczowo, dłużnik nie może dokonywać czynności przekraczających zwykły

zarząd, bez zgody nadzorcy układu.

❖Warunkiem wyłączenia odpowiedzialności jest otwarcie postępowania, o którym mowa w Tarczy

antykryzysowej 4.0 i zawarcie układu. W przypadku, gdy okaże się to niemożliwe, wymagane jest,

dla wyłączenia odpowiedzialności dłużnika, podjęcie szybkiej decyzji ( termin 7 dni) o złożeniu

wniosku o ogłoszenie upadłości albo wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W tym

ostatnim przypadku, dla uzyskania wyłączenia odpowiedzialności, konieczne jest otwarcie

postępowania restrukturyzacyjnego.

❖ Dla zabezpieczenia interesów wierzycieli, Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje obowiązek

naprawienia szkody dla dłużnika, który złożył wniosek o otwarcie postepowania w złej wierze.

15. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 
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❖Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości

techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy.

❖ Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną

pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

❖ Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać środków pracy niezapewnionych przez

pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych

tajemnic prawnie chronionych.

❖ Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję

wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz

czas ich wykonania.

❖ Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w

poleceniu.

❖ Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

16. Praca zdalna

17. Zasiłek opiekuńczy 

Do 28 czerwca 2020 r. o dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą starać się rodzice oraz opiekunowie

dzieci do lat 8, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki. Rozwiązania te będą miały

zastosowanie również do pracowników służb mundurowych i rolników.

18. Obniżenie wymiaru czasu pracy, przestój 

Pracodawca, u którego wystąpił spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie

wystąpienia COVID-19 i w związku z tym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,

może:

obniżyć wymiar czasu pracy pracownika, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę

ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru

czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
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18. Obniżenie wymiaru czasu pracy, przestój 

❖ objąć pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu

przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%,

nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu

pracy.

Czym jest istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń?

Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów

wynagrodzeń pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych

przez pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca

kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020

r. do dnia poprzedzającego skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, nie mniej niż o 5% w

porównaniu do takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy);

Do kosztu wynagrodzeń pracowników, nie zalicza się:

• kosztów wynagrodzeń pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę;

• kosztów wynagrodzeń pracowników, którym obniżono wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej

wysokości tego obniżenia.

Przepisu nie stosuje się, jeżeli iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników i przychodów ze sprzedaży

towarów lub usług w miesiącu, w którym wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń,

wynosi mniej niż 0,3.

Okres przez jaki można stosować regulacje 

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w

okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż

105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, chyba że pracodawca wcześniej przywróci czas pracy

obowiązujący przed jego obniżeniem lub zakończy przestój ekonomiczny pracownika, który był nim

objęty.

Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, nie wyklucza możliwości

złożenia wniosku o dofinansowanie.
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19. Skierowanie na zaległy urlop 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z

powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez

uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego

niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni

urlopu.

20. Odprawy i odszkodowania 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z

powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub

istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń,

❖ wysokość odprawy,

❖ odszkodowania lub

❖ innego świadczenia pieniężnego

wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli

przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę.

Powyższe reguły stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy

agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy

dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji.

21. Zmiany w zakresie funkcjonowania ZFŚS

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z

powodu COVID-19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy, spadku obrotów gospodarczych lub

istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić obowiązki:

❖ tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

❖ dokonywania odpisu podstawowego,

❖ wypłaty świadczeń urlopowych
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21. Zmiany w zakresie funkcjonowania ZFŚS

Jeżeli u pracodawcy, działają organizacje związkowe reprezentatywne, zawieszenie obowiązków,

następuje w porozumieniu z tymi organizacjami związkowymi.

W przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu

obciążenia funduszu wynagrodzeń, pracodawca nie będzie zobowiązany do wykonywania porozumień

lub regulaminów wynagradzania ustalających wyższą wysokość odpisu na ZFŚS lub innych

świadczeń o charakterze socjalno-bytowym.

22. Umowy o zakazie konkurencji 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z

powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu:

• stosunku pracy,

• umowy agencyjnej,

• umowy zlecenia,

• innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

• umowy o dzieło

– na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z

zachowaniem terminu 7 dni.

23. Dofinansowanie z FGŚP

Podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

będą mogły zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze

środków FGŚP, także na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych:

• przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy,

• przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19,

• obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Dofinansowanie ma obejmować również środki na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

pracowników należnych od pracodawcy.
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23. Dofinansowanie z FGŚP

Wynagrodzenia pracowników mają być dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy

wynagrodzeń, jednak nie więcej niż do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z

poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwało w stosunku do wynagrodzeń pracowników, których pensja

uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, była wyższa niż

300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

24. Świadczenia postojowe

Zgodnie ze zmianami, o świadczenie postojowe będą mogli ubiegać się również przedsiębiorcy

podlegający ubezpieczeniu z innego tytułu, którzy jednocześnie opłacali składki na ubezpieczenie

społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

W stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, świadczenie

postojowe będzie przysługiwać w sytuacji, gdy nie podlegają oni ubezpieczeniu społecznemu z innego

tytułu.

25. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z przepisami tarczy 4.0. pożyczka (wraz z odsetkami) podlegać będzie umorzeniu, jeżeli

mikroprzedsiębiorca będzie prowadził firmę przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia. Przedsiębiorcy

nie będą musieli składać kolejnego wniosku o umorzenie pożyczki.

Nowa treść przepisów będzie miała zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie

tarczy 4.0., a zawarte umowy będą podlegały modyfikacji z mocy prawa.
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26. Zawieszenie kredytów 

Na wniosek kredytobiorcy, kredytodawca zawiesza wykonanie:

❖ umowy o kredyt konsumencki, albo

❖ umowy o kredyt hipoteczny, albo

❖ umowy o kredyt.

Zawieszenie wykonania umowy, przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił

pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden

kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub

innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z danym kredytodawcą, wniosek o

zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku, na okres

wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania

płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.

Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku potwierdza jego otrzymanie i przekazuje

potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało

zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń.

Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.

Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania. Okres

kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres

zawieszenia wykonywania umowy.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż

wskazane w potwierdzeniu.

Przepisy mają zastosowanie do umów, zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin

zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej

daty.
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27. Zamówienia publiczne 

❖ odejście od fakultatywności dokonywania zmiany umowy na rzecz jej obligatoryjności, w sytuacji,

gdy zamawiający stwierdzi, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 wskazane przez

wykonawcę mają wpływ na należyte wykonanie umowy,

❖ wyłączenie możliwości dokonywania przez zamawiających potrąceń kar umownych zastrzeżonych

na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

❖ zniesienie obowiązku żądania wniesienia wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości

powyżej progów unijnych,

❖ wprowadzenie obligatoryjnych częściowych płatności lub zaliczek na poczet wykonania

zamówienia, w przypadku umów zawieranych na dłuższy okres (z wyjątkiem umów w zakresie

obronności i bezpieczeństwa),

❖ obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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