RZĄDOWE WSPARCIE FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORSTW DOTKNIĘTYCH EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
ROŻNYCH KRAJACH EUROPY
Poniżej lista państw, które już ustanowiły i potwierdziły plany w zakresie wsparcia.
HOLANDIA
https://practical-accounting.nl/accounting/unprecedented-support-for-companies-and-entrepreneurs/

1.

Ustanowienie tymczasowego system rekompensat kosztów wynagrodzeń - Ministerstwo Spraw
Socjalnych i Zatrudnienia

Przedsiębiorca, który spodziewa się utraty obrotów (o co najmniej 20%) może wnioskować w UWV (Agencja
Świadczeń Pracowniczych) o dofinansowanie funduszu wynagrodzeń dla pracowników na okres 3 miesięcy
(maksymalnie do 90% kosztów wynagrodzenia, w zależności od wielkości utraty obrotów). UWV wypłaci zaliczkę
w wysokości 80% wnioskowanej sumy. Dzięki temu firmy będą mogły w sposób ciągły płacić wynagrodzenie
swoim pracownikom. Warunkiem uzyskania dopłaty jest, aby w okresie dofinansowania funduszu wynagrodzenia
żaden z pracowników firmy nie został zwolniony z przyczyn ekonomicznych. Ten pomostowy nadzwyczajny
środek służący utrzymaniu siły roboczej (NOW) zostanie uruchomiony najszybciej jak to możliwe i zastąpi
aktualnie funkcjonujący program redukcji czasu pracy. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zasiłek z tytułu utraty
obrotów od 1 marca.
2.

Dodatkowe wsparcie dla niezależnych przedsiębiorców - Ministerstwo Spraw Socjalnych
i Zatrudnienia oraz gminy

Rząd wprowadza tymczasowe rozwiązanie, mające na celu wsparcie niezależnych przedsiębiorców, w tym osób
prowadzących działalność na własny rachunek, tak aby mogli oni kontynuować tę działalność gospodarczą.
Program wdrażany jest przez gminy. W ramach przyśpieszonej procedury samozatrudnieni mogą otrzymać
dodatkowe wsparcie finansowe na poziomie kosztów utrzymania na okres 3 miesięcy. To pozwoli uzupełnić ich
dochody do wysokości minimum socjalnego i nie będzie podlegało zwrotowi. Ten program pomocy tymczasowej
dla samozatrudnionych nie zakłada oceny przedsiębiorcy i jego majątku. Wsparcie w ramach tego tymczasowego
programu jest również możliwe w postaci pożyczek na finansowanie kapitału obrotowego o obniżonej stopie
procentowej.
3.

Złagodzenie odroczenia płatności podatków oraz obniżenia wysokości grzywien - Administracja
Podatkowa i Celna

Dotknięci kryzysem przedsiębiorcy mogą w drodze uproszczonej procedury ubiegać się o odroczenie spłaty
podatków. Organy podatkowe w takim przypadku w trybie natychmiastowym wstrzymają windykację.
Złagodzenie dotyczy płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób
prawnych, podatku od wynagrodzeń i podatku VAT.
Nie ma obowiązku zapłaty kar i odsetek za zwłokę. Co więcej, nie jest konieczne natychmiastowe
udokumentowanie płatności. Przedsiębiorca ma na to dłuższy czas. Odsetki, które zwykle naliczane są od
momentu upływu terminu wymagalności podatku zostają tymczasowo zredukowane z 4% do niemal 0%. Dotyczy
to wszystkich długów podatkowych. Stopa odsetek od niezapłaconych podatków tymczasowo spadnie do niemal
0%. Obniżka dotyczy wszystkich podatków podlegających oprocentowaniu. Rząd niezwłocznie dokona korekty
wysokości stawek.
4.

Rozszerzenie gwarancji dofinansowania przedsiębiorstw (Guarantee Business Financing scheme)
- Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej

Firmy, które mają problem z uzyskaniem pożyczek i gwarancji bankowych mogą skorzystać z możliwości jakie
daje im program Gwarancji Finansowania Przedsiębiorstw (GO - gwarancje pochodzenia). Rząd proponuje
zwiększenie pułapu gwarancji w ramach GO z 400 milionów do 1,5 miliarda euro. Za pomocą program GO
Ministerstwo Gospodarki i Polityki Klimatycznej wesprze zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże
firmy udzielając 50%-owej gwarancji dla kredytów i gwarancji bankowych - od 1,5 mln do maksymalnie 50 mln
euro na firmę. Tymczasowo maksymalna kwota na firmę została podwyższona do 150 mln euro. Rząd
zobowiązuje się do zapewnienia wymaganej przestrzeni gwarancyjnej.
5.

Rabaty odsetkowe dla małych przedsiębiorców od Domu Mikrokredytowego Qredits – - Ministerstwo
Gospodarki i Polityki Klimatycznej
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Dostawca mikrokredytów, Dom Mikrokredytowy Qredits finansuje i szkoli dużą grupę małych, początkujących
w biznesie przedsiębiorców, którzy często mają trudności z uzyskaniem dofinansowania za pośrednictwem
banku. Należą do nich przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, detalicznej, higieny osobistej, budownictwa i
usług biznesowych. Qredits uruchamia tymczasowy instrument kryzysowy: oferta dla małych przedsiębiorców
dotkniętych skutkami koronawirusa polega na 6-miesięcznym odroczeniu spłaty kredytów oraz automatycznym
zmniejszeniu odsetek do 2%. Rząd wesprze Qredits maksymalnie kwotą 6 milionów euro.
6.

Tymczasowe gwarancje dla przedsiębiorstw rolniczych i ogrodniczych - Ministerstwo Rolnictwa,
Przyrody i Jakości Żywności

Dla firm rolniczych i ogrodniczych zostanie udzielona tymczasowa gwarancja dla kapitału obrotowego w ramach
programu Gwarancji Kredytowych dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BL). W ten sposób rząd zagwarantuje
tym firmom kredyty, a także niebawem zamierza tymczasowo rozszerzyć gwarancje BL.
7.

Konsultacje w sprawie podatku turystycznego (rząd centralny oraz gminy) i sektora kultury

Rząd wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Holenderskich (VNG) dyskutuje możliwość zakończenia podjętych już
lokalnie czynności wobec przedsiębiorców i wycofania dokonanych ocen firm. Dotyczy to przede wszystkim
podatku turystycznego. Rząd konsultuje również z sektorem kultury możliwość zastosowania w razie
konieczności generalnych środków jak i specjalnych.
8.

System rekompensat dla sektorów dotkniętych skutkami koronawirusa – Ministerstwo Gospodarki
i Polityki Klimatycznej

Podjęte przez rząd działania i środki będą miały ogromny wpływ na przyszłe przychody firm w szczególności
w niektórych branżach. Chodzi m.in. o przymusowo zamknięte firmy sprzedające posiłki i napoje oraz
o odwołania działań I imprez w sektorze turystycznym. Nadrobienie przychodów po ustąpieniu epidemii będzie
trudne. Dlatego rząd Holandii pracuje nad systemem rekompensat uwzględniającym odpowiednie środki
wsparcia dla przedsiębiorstw z tych branż. Wyniki prac zostaną w trybie pilnym przedstawione Komisji
Europejskiej celem oceny dopuszczalnej pomocy ze strony państwa.
DANIA
1.

2.
3.

4.

W 3-miesięcznym okresie pomocy - do 9 czerwca, państwo oferuje sfinansowanie 75% wynagrodzeń
pracowniczych w kwocie maksymalnie 23 000 koron duńskich (3077 euro) za miesiąc, pod warunkiem,
że firmy zapłacą pozostałe 25%. Pracownicy firm będą także zobowiązani do wzięcia pięciu dni
obowiązkowego urlopu lub czasu wolnego od pracy.
Odtąd pracodawcy otrzymają całkowity zwrot kosztów począwszy od pierwszego dnia, kiedy zachoruje
pracownik lub zostanie objęty kwarantanną i tym samym nie będą musieli ponosić jego kosztów
Uwolnienie przez banki tzw. banków antycyklicznych buforów kapitałowych, które były one
zobowiązane prowadzić w księgach rachunkowych od czasu kryzysu finansowego w 2007 roku. Da im to
dodatkową płynność w postaci środków w kwocie 200 mld koron duńskich, które mogą wykorzystać na
udzielenie pożyczek przedsiębiorstwom lub na pokrycie strat wynikających z udzielonych pożyczek
Są 2 nowe systemy gwarancji kredytowych, jeden dla dużych i jeden dla małych i średnich firm (MŚP).
Rząd zagwarantuje 70% wartości wszelkich nowych kredytów bankowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw, które odnotowały spadek zysków operacyjnych o ponad 50%. To możliwość wsparcia
w postaci nowych kredytów na kwotę 4,8 mld koron. Zagwarantuje 70% wartości nowych kredytów dla
dużych firm, których obroty spadły o ponad 50%. To wsparcie w postaci nowych kredytów o wartości
2,7 mld koron.

https://www.thelocal.dk/20200313/denmark-moves-to-protect-economy-from-coronavirus-impact

Przepisy dotyczące zatrudnienia zostały złagodzone, celem umożliwienia firmom tymczasowego skrócenia czasu
pracy pracowników, a dochody pracowników zostają uzupełnione o zasiłek dla bezrobotnych. Ministerstwo Pracy
ma nadzieję, że zapobiegnie to zwolnieniu pracowników.
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SZWECJA
https://www.government.se/press-releases/2020/03/crisis-package-for-swedish-businesses-and-jobs/ - 16 marca 2020
Rząd przedstawił dodatkowe środki pomocowe w celu złagodzenia sytuacji finansowej w wyniku epidemii wirusa. Propozycje
wypracowały w drodze porozumienia Szwedzkiej Partii Socjaldemokratycznej, Partii Centrum, Partii Liberalnej i Partii
Zielonych. Rząd zamierza przedstawić propozycje parlamentowi (Riksdag) w dodatkowym budżecie korygującym, który
zostanie przyjęty 19 marca.
Przedstawiony teraz pakiet kryzysowy może - w zależności od rozwoju sytuacji - objąć ponad 300 mld SEK, jeżeli byłyby
wykorzystane wszystkie środki na wzmocnienie płynności poprzez rozliczenia podatkowe.

1.

Krótkoterminowe zwolnienia

Koszty płac pracodawców mogą zostać zmniejszone o połowę, ponieważ rząd centralny pokryje większą część
tych kosztów. To model zbliżony do modelu skróconego czasu pracy, jednak poziom dotacji jest znacząco
zwiększony. Pracownik otrzymuje ponad 90 procent swojego wynagrodzenia. Celem jest uratowanie miejsc pracy
w Szwecji. Proponuje się, aby wniosek w sprawie krótkoterminowych zwolnień wszedł w życie 7 kwietnia
i obowiązywał przez 2020 r., ale będzie maił zastosowanie od 16 marca.
2.

Rząd przejmie na okres dwóch miesięcy przejmie zobowiązania dotyczące wypłaty zasiłków
chorobowych

Proponuje się, że rząd pokryje całkowity koszt wszystkich zasiłków chorobowych za okres kwietnia i maja. Osoby
prowadzące działalność na własny rachunek otrzymają również rekompensatę za otrzymywane standardowe
wynagrodzenie chorobowe za 1-14 dni.
3.

Zwiększenie płynności przedsiębiorstw poprzez rozliczenia podatkowe

Zgodnie z tą propozycją firmy mogą odroczyć płacenie składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez
pracodawców, podatku wstępnego od wynagrodzeń i podatku od wartości dodanej (VAT), które są zgłaszane co
miesiąc lub kwartalnie. Ulga podatkowa dla firmy obejmuje płatności podatkowe przez trzy miesiące i jest
przyznawana na okres do 12 miesięcy. To rozwiązanie zastępuje wcześniej przedstawioną propozycję.
Proponuje się, aby nowe regulacje weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2020, ale będą mogły być stosowane z mocą
wsteczną od 1 stycznia 2020 r. Oznacza to, że firmy, które dokonały wpłat na swoje konto podatkowe w okresie
od stycznia do marca, mogą otrzymać od Szwedzkiego Urzędu Podatkowego spłatę podatku. Zwolnienie nie
zostanie przyznane firmom, które nieprawidłowo zarządzają swoimi finansami lub są pod innym względem
nieetyczne. Ulgi nie przysługują także firmom, które mają duże długi podatkowe.
Propozycje rządu odnośnie tymczasowych zwolnień / ulg zostaną przekazane Radzie ds. Legislacji do rozpatrzenia
w trybie przyspieszonym.
Podsumowanie - ustanowione dotąd pomocowe środki ekonomiczne:
▪

Rząd centralny pokryje wydatki gmin i regionów w zakresie nadzwyczajnych środków pomocowych
i dodatkowe koszty opieki zdrowotnej i medycznej związane z wirusem COVID-19.

▪

Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w społeczeństwie, w okresie od 11 marca do 31
maja zmieniają się zasady dotyczące ustalenia dnia do wypłaty zasiłku chorobowego, w taki sposób, że
rząd centralny będzie wypłacał zasiłek chorobowy za / począwszy od (?) pierwszy / ego dzień / dnia
choroby.

▪

Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego, Krajowa Rada Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Agencja
Produktów Medycznych otrzymają dodatkowe środki.

▪

Zasoby finansowe przeznaczone na zasiłki chorobowe zostaną zwiększone, ponieważ zakłada się, że
wzrośnie liczba osób uprawnionych do tego świadczenia.
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▪

Rząd centralny na okres dwóch miesięcy przejmie zobowiązania dotyczące wypłaty zasiłków
chorobowych

▪

Zwiększenie płynności przedsiębiorstw odbywa się za pośrednictwem rozliczeń podatkowych w zakresie
podatku VAT, składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracodawców i podatku wstępnego
od wynagrodzeń – z mocą od 1 stycznia 2020 r.

▪

Krótkoterminowe zwolnienia począwszy od 16 marca

▪

Ponadto, oprócz wymienionych działań ogłoszonych przez rząd, szwedzki bank centralny Riksbank
ogłosił, że w celu zabezpieczenia podaży kredytów, za pośrednictwem banków udzieli firmom pożyczek
do 500 miliardów SEK. Zaś szwedzki organ nadzoru finansowego Finansinspektionen ogłosił, że w celu
zabezpieczenia dobrze działającej podaży kredytów obniża bufor antycykliczny do zera.

LITWA
1.

2.
3.
4.

Firmy najbardziej dotknięte skutkami epidemii koronawirusa, które nie są w stanie zapewnić pracy
wszystkim swoim pracownikom, mogą zawiesić ich pracę i płacić 40% ich wynagrodzenia (lecz nie mniej
niż w wysokości płacy minimalnej). 40% kwoty wynagrodzenia powinno być płacone przez firmy, zaś
60% przez rząd. W przypadku przedsiębiorstw bardziej dotkniętych, odsetek części opłacanej przez rząd
wyniesie 90%. Firmy korzystające z dofinansowania funduszu wynagrodzeń muszą zagwarantować
pracownikom miejsce pracy przez minimum 3 miesiące.
Pożyczki dla przedsiębiorstw bez odsetek
Opóźnienie płatności za usługi komunalne
Zwłoka w podatku dochodowym pracowników

https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/1152162/lithuanian-government-s-business-support-plan-10-key-measures
Rządowy program wsparcia dla biznesu: 10 kluczowych środków
Rząd litewski zatwierdził w poniedziałek bezprecedensowy pakiet bodźców ekonomicznych o łącznej wartości 5 miliardów
euro, które pomogą złagodzić negatywny wpływ kryzysu wywołanego epidemia koronawirusa na pracowników
i przedsiębiorstwa. Plan przewiduje uruchomienie środków w wysokości 1 miliarda euro na pobudzenie gospodarki oraz 500
milionów euro na wsparcie systemu opieki zdrowotnej, utrzymanie miejsc pracy i utrzymanie płynności przedsiębiorstw.
Poniżej lista 10 instrumentów:
1. Rządowy limit zadłużenia netto zostanie podniesiony z 900 mln euro do 5,4 mld euro
2. Aby utrzymać miejsca pracy, rzad pokryje do 60% wynagrodzenia pracowników za przestoje, lecz nie więcej niz do
kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, tj. 555 euro.
3. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które opłacały składki na ubezpieczenie społeczne, otrzymają
do 250 euro miesięcznie.
4. Gospodarstwa domowe będą mogły odraczać płatności za prąd i gaz lub płacić je w ratach.
5. Odroczenie lub zmiana harmonogramu płatności podatkowych dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem
koronawirusa, a także zwolnienie podatników z grzywien i kar.
6. Relokacja środków z unijnych funduszy inwestycyjnych – zostają przesunięte na ochronę zdrowia, miejsc pracy
i pomoc przedsiębiorstwom
7. Limit gwarancji dla Rolniczego Funduszu Gwarancji Kredytowych i Państwowej Agencji Gwarancji Kredytowych
INVEGA zostanie zwiększony o 500 mln euro.
8. Programy inwestycyjne (1.2 mld euros) zostaną przyspieszone poprzez przyspieszenie płatności oraz zwiększenie
intensywność finansowania.
9. Plan zakłada odblokowanie funduszy z programów dotyczących zmian klimatu, utrzymania i rozwoju dróg oraz
przyspieszenia programu renowacji budynków mieszkalnych.
10. Bank Litwy dał obietnicę złagodzenia środków regulacyjnych w celu zwiększenia potencjału kredytowego banków
komercyjnych o 2,5 mld euro.

NIEMCY
Rząd zapewni nieograniczoną pomoc w zakresie odzyskania płynności przez niemieckie firmy dotknięte
pandemią, która poczyniła spustoszenie i doprowadziła do przerwania łańcuchów dostaw i do fali przestojów
produkcyjnych w całym kraju. Pakiet zaprezentowany przewiduje ogromne rozszerzenie kredytów / pożyczek
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udzielanych przez KfW, państwowy bank rozwoju. Przedsiębiorstwa będą mogły również odroczyć zapłatę
podatków liczonych w miliardach euro.
Rząd niemiecki dokonuje przeglądu warunków dotyczących rekompensat z tytułu skróconych godziny pracy,
po to, aby ułatwić przedsiębiorstwom ubieganie się o takie świadczenia i ich otrzymanie.
1.

Pracownicy chorzy na koronawirusa zasadniczo są uprawnieni do otrzymywania stałego wynagrodzenia
od swojego pracodawcy. Na podstawie ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym przedsiębiorca jest
uprawniony do otrzymania rekompensaty od państwa.

2.

Jeśli decyzją państwa zarządzona jest kwarantanna, zasadniczo pracodawca także musi wypłacać
wynagrodzenie. Jeśli pracownik wykonuje pracę zdalnie z domu, pracodawca nie jest uprawniony do
uzyskania rekompensaty od państwa.

3.

Jeśli pracownik poddany jest kwarantannie i nie może pracować zdalnie z domu, zasadniczo otrzyma on
rekompensatę zgodnie z przepisami ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym. Rekompensata ta
odpowiada kwocie utraconych zarobków. Pracodawca może następnie ubiegać się o pokrycie
wypłaconej rekompensaty przez państwo.

4.

Utrata godzin pracy z powodu zakażenia koronowirusem lub zastosowania związanego z nim środka
bezpieczeństwa może spowodować powstanie roszczeń o zapłatę przez państwo rekompensaty z tytułu
zmniejszenia godzin pracy lub zmniejszonej produktywności (Kurzarbeitergeld- KUG).

5.

Wreszcie, przedsiębiorstwa mogą skracać czas pracy swoich pracowników, jeśli z powodu koronawirusa
brakuje pracy (np. występują problemy z dostawami, brak gości w hotelach), jeśli istnieje ku temu
podstawa w układzie pracy zbiorowym lub umowach indywidualnych lub jeśli pracownik wyrazi na to
zgodę; w takich przypadkach pracodawcy są także uprawnieni do obniżenia wynagrodzenia
pracownikom, zaś pracownicy mogą ubiegać się o wyrównanie wynagrodzenia za skrócone godziny
pracy. Aby mogli otrzymać takie wyrównanie, pracodawcy muszą zarejestrować się w odpowiedzialnym
urzędzie zatrudnienia i jeśli jest to konieczne, zgłosić skrócone godziny pracy.

FRANCJA
We wtorek minister finansów Francji powiedział, że rozważa nacjonalizację dużych firm, aby uchronić je przed
bankructwem, ostrzegając jednocześnie, że w tym roku kraj stanie w obliczu recesji, ponieważ koronawirus
pogrąża gospodarkę.
www.zdrowie.wprost.pl/koronawirus : “O pomyśle poinformował dziennikarzy podczas telekonferencji Bruno Le Maire, francuski minister
finansów. „Nie zawaham się użyć wszystkich możliwości, aby uchronić francuskie przedsiębiorstwa” – powiedział. „Może się to odbyć poprzez
dokapitalizowanie w zamian za część udziałów. Jeśli będzie to konieczne, możliwa jest nawet nacjonalizacja” – dodał. Minister nie chciał
jednak powiedzieć, które firmy są dla rządu priorytetowe.

Bruno La Maire ogłosił pakiet pomocowy o wartości 45 mld euro (50 mld dolarów), celem wsparcia firm
i pracowników, którzy muszą radzić sobie z eskalacja sytuacji kryzysowej dotyczącej zdrowia. zdrowotnego.
“Dajemy te 45 mld euro, aby wesprzeć przedsiębiorstwa … Zagwarantujemy także kredyty bankowe o wartości
300 mld euro,” powiedział Le Maire francuskiej stacji radiowej RTL. “Wczoraj na poziomie europejskim zapadła
decyzja o udzieleniu gwarancji na pożyczki bankowe udzielane przez państwa członkowskie UE w kwocie 1 mld
euro, aby zapewnić płynność i przepływy pieniężne.”, dodał.
Bodziec finansowy o wartości 45 mld euro w dużej części będzie dotyczył obniżki składek na ubezpieczenie
zdrowotne – na kwotę 35 mld euro, które później państwo może częściowo odzyskać.
Zasiłki dla bezrobotnych związane z wymuszonym zatrudnieniem w niepełnym wymiarze godzin będą kosztować
rząd 8,5 mld euro, zaś fundusz solidarnościowy dla osób prowadzących działalność na własny rachunek
i właścicieli sklepów będzie wymagał co najmniej 2 mld euro.
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Więcej informacji na: https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/1461155,minister-le-maire-nie-wyklucza-nacjonalizacjiaby-ratowac-francuskie-firmy.html

AUSTRIA
Austria oddaje do natychmiastowej dyspozycji 4 mld euro (4,4 mld dolarów) do walki ze skutkami ekonomicznymi
pandemii koronawirusa, w sobotę zakomunikował konserwatywny rząd, który porzucił deklarację
zrównoważenia budżetu. Rząd jest gotów zapewnić więcej środków finansowych, aby utrzymać działalność
przedsiębiorstw, powiedział kanclerz Sebastian Kurz.
Wstępny “kryzysowy fundusz koronawirusowy” o wartości 4 mld euro obejmowałby takie pozycje jak kredyty
pomostowe i gwarancje kredytowe w celu poprawy płynności przedsiębiorstw”, powiedział Kurz. Pomoc będzie
także w obszarze udzielania zasiłków w związku ze skróceniem godzin pracy pracowników firm oraz odroczenia
spłaty podatków.

SŁOWENIA
Reakcja Ministerstwa Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Równości Szans Słowenii była szybka – zaproponowało
ono projekt ustawy w sprawie zastosowania tymczasowego środka w postaci częściowej refundacji wynagrodzeń,
której celem jest utrzymanie miejsc pracy poprzez ochronę pracowników a jednocześnie wsparcie dla
przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.
Zgodnie z ustawą, państwo pomogłoby pracodawcom, którzy z powodu złej sytuacji nie byliby w stanie
zagwarantować pracy dla co najmniej połowy swoich pracowników. Oczekując na wezwanie do pracy pracownicy
mieliby prawo do rekompensaty w wysokości 80% wynagrodzenia podstawowego i państwo poniosłoby część
tego obciążenia. Częściowy zwrot kosztów wynagrodzenia jest również przewidziany w przypadkach, gdy
z powodu kwarantanny nakazanej przez Ministra Zdrowia pracownik nie byłby w stanie wykonywać czynności
w ramach swoich regularnych obowiązków. W każdym z tych przypadków państwo pokryje 40% wynagrodzenia.
Okres dotyczący częściowego pokrycia pracodawcom kosztów wynagrodzeń dla pracowników jest ograniczony
do trzech miesięcy lub do wyznaczonego okresu kwarantanny (w zależności od tego, który z tych okresów jest
dłuższy).
Pracodawca skorzysta z prawa do zwrotu składając wniosek w formie elektronicznej i pisemnej do Urzędu
zatrudnienia Słowenii. Należy pamiętać, że niektórzy pracodawcy (dłużnicy podatkowi, osoby, które naruszyły
prawo, niewypłacalne firmy) nie będą uprawnienie do uzyskania częściowej rekompensaty kosztów
wynagrodzeń.
Oczekuje się, że projekt ustawy zostanie przyjęty w trybie pilnym w ciągu kilku najbliższych dni.
ŁOTWA
1.
2.
3.

Rząd wypłaci 75% zawieszonego wynagrodzenia dla pracowników firm (limit wynosi 700 EUR)
Wakacje kredytowe
Zwłoka w zapłacie podatku dochodowego od pracowników

ESTONIA
Celem ochrony miejsc pracy, propozycja pokrycia przez rząd kosztów wynagrodzeń pracowników do 70%.
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