KORONAWIRUS A GOSPODARKA
Propozycje rozwiązań

POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW
KTÓRE RZĄD OBIECAŁ ZREALIZOWAĆ W PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM
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Możliwość uzyskania przez firmy średnie i

Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z

Firmy transportowe dostaną wsparcie na

duże z funduszu PFR Inwestycje

Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w

refinansowanie umów leasingowych

podwyższenia kapitału lub finansowania w

kwocie 500 mln zł dla sektora

postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł

przedsiębiorstw
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Możliwość odstąpienia od kar umownych za

Prolongata terminu przekazania zaliczek na

opóźnienia w realizacji zamówienia

PIT od przychodów z szeroko rozumianej

publicznego związanych z epidemią

pracy pobranych w marcu i kwietniu do

6
Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE

końca maja
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POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW
KTÓRE RZĄD OBIECAŁ ZREALIZOWAĆ W PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM
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Przesunięcie wejścia w życie

Przesunięcie płatności za

Przedłużenie kredytów

nowego JPK

media

obrotowych
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Wydłużenie ważności

Wydłużenie wiz pobytowych

Nieegzekwowanie opóźnień

okresowych badań lekarskich

i zezwoleń na pobyt

przy zamówieniach

czasowy cudzoziemców

publicznych
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Postulaty
wymagające
dopracowania
Pomoc w opłaceniu pracowników

Propozycja rządu

Propozycja przedsiębiorców
(wspierana przez rzecznika MŚP)

Państwo dołoży się do pensji pracownikom firm w postoju,

Firmy nie mogą czekać aż będą w stanie wykazać, że osiągnęły

na ich wniosek po spełnieniu kryteriów spadku obrotów w

istotny spadek obrotów (25% w 1 miesiącu lub 15% w okresie 2

danym miesiącu. Firmom w postoju państwo pokryje 40%

miesięcy). Wsparcie musi być skierowane automatycznie, dla

kosztów zatrudnienia.

tych branż które nie mogą dziś normalnie funkcjonować.
Wsparcie powinno nastąpić w przypadku utrzymania
zatrudnienia na poziomie 75% od momentu otrzymania pomocy
przez okres 6 miesięcy. W przypadku mikrofilm zrezygnowanie z
tego kryterium.
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Postulaty
wymagające
dopracowania
Pożyczki dla mikrofirm

Propozycja rządu

Propozycja przedsiębiorców
(wspierana przez rzecznika MŚP)

Mikrofirmy, które zatrudniają do 9 pracowników,

Pożyczka ta musi być dalece wyższa – co najmniej

będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5

15 tysięcy. 5 tysięcy złotych nie wystarczy, żeby

tys. zł.

uratować przedsiębiorstwo.
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Postulaty
wymagające
dopracowania
Składki na ZUS

Propozycja rządu

Propozycja przedsiębiorców
(wspierana przez rzecznika MŚP)

Możliwość odroczenia składek na ZUS na 3

Wprowadzenie dobrowolnego ZUS na co najmniej 3

miesiące – bez opłat i odsetek na wniosek

miesiące.

przedsiębiorcy po spełnieniu kryteriów.
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PROPOZYCJE, KTÓRE
NIE ZOSTAŁY JESZCZE
UWZGLĘDNIONE
RZECZNIK MSP PRZEDSTAWI JE RZĄDOWI W
TOKU KONSULTACJI
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Płacenie

PODATKI I ZUS

przez ZUS za zwolnienia
pracowników w przypadku hospitalizacji chorych na koronowirusa
od 1. dnia zwolnienia

Wprowadzenie
karencyjności i częściowego umorzenia podatków samorządowych:

Uwolnienie

podatku od nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

środków zablokowanych na

Rząd powinien zrekompensować samorządom w części straty dochodów

rachunkach VAT na 3

z tego tytułu

miesiące

Zmiana
terminu wprowadzenia podatków
o charakterze ryczałtowym,
płatnych niezależnie od
dochodowości firm, w tym

podatku od sprzedaży
detalicznej, podatku cukrowego,

Przyspieszenie

Przyspieszenie

Odłożenie

zwrotów podatków już

zwrotu podatku dochodowego za

w czasie zmiany matrycy

zapłaconych, jeśli podlegają one

poprzedni rok (2 tygodnie od

stawek VAT

zwrotowi (w tym przyspieszenie

złożenia deklaracji)

zwrotu VAT - miesiąc)

a także zawieszenia poboru tzw.
podatku minimalnego, płaconego
także w sytuacji kiedy firmy
ponoszą straty

Procedury sądowe,
administracyjne i kontrolne
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Zawieszenie biegu terminów

Odstąpienie od KKS w każdej sytuacji, w

Automatyczne przedłużenie

Wydłużenie czasu na

procesowych (ustawowych),

której ze względu na ograniczenia związane

wszystkich pozwoleń, licencji i

ogłoszenia upadłości spółki

sądowych i materialnych od

z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w

koncesji, związanych z działalnością

do 3 miesięcy

momentu wprowadzenia

czasie obowiązywania stanu

gospodarczą na 6 dodatkowe

stanu zagrożenia

epidemicznego, nie zostały prawidłowo lub

miesięcy.

epidemicznego.

na czas wypełnione obowiązki podatkowe
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Odroczenie
obowiązków dla
przedsiębiorców

1

Powstrzymanie wszelkich planowanych na rok 2020 zmian
legislacyjnych, które nakłada nowe obowiązki dla przedsiębiorców,
niewynikające z przepisów dotyczących walki z epidemią
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Odroczenie wprowadzenia PPK dla pracodawców zatrudniających do
50 pracowników oraz. wprowadzenie możliwości zawieszenie
programu PPK na 3 miesiące dla firm, które już są w programie
(powyżej 50 zatrudnionych)
3

Wydłużenie czasu na przedłożenie sprawozdań finansowych oraz
sprawozdań, związanych z działalnością poszczególnych branż.
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REGULACJE
SEKTOROWE

ZACHĘCAMY W DALSZYM CIĄGU DO
PRZEDSTAWIENIA SWOICH PROPOZYCJI
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BRANŻA
ODPADOWA

1

Wprowadzenie tymczasowego okresu na składowanie odebranych
zmieszanych

odpadów

komunalnych

od

mieszkańców

(bez

sortowania) na składowiskach odpadów.

2

Wprowadzenie tymczasowego okresu, by zmieszane odpady
komunalne

odebrane

od

mieszkańców,

w

tym

i

frakcja

wysokokaloryczna mogły być bezpośrednio kierowane do spalania
i

współspalania

umożliwiających
(elektrociepłownie,

w

instalacjach
ich

tego

termiczne

ciepłownie,

przekształcania odpadów).

do

przystosowanych,
zagospodarowanie

instalacje

termicznego
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TRANSPORT

1

Wyłączenie z obowiązku kwarantanny kierowców, pracujących w
firmach transportowych którzy przekraczają granicę prywatnym
samochodem po urlopie w celu podjęcia pracy. Umożliwi to pracę
cudzoziemcom np. Ukraińcom, którzy pracują w polskich firmach
transportowych a byli w ostatnim czasie na urlopie na Ukrainie.

2

Udrożnienie przejść granicznych RP dla szybszego transportu
produktów żywnościowych.
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Najem lokali i
wynajem
krótkoterminowy

1

2

Uchylenie zakazu prowadzenia działalności z PKD 55.20 dla
potrzeb zakwaterowania osób.

Częściowe przejęcie przez Państwo zobowiązań wynikających z
długoterminowych umów najmu lokali, w których prowadzona jest
działalność

gospodarcza

do

czasu

uchylenia

zakazu

jej

prowadzenia.
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INNE

1

Możliwość wyrejestrowania pojazdu na podstawie zaświadczenia o demontażu lub

zaświadczeń o przyjęciu pojazdu niekompletnego, składanych drogą elektroniczną
do CEPiK. Zrezygnować z obowiązku osobistego przekazania zaświadczenia o
demontażu oraz danie możliwości przekazania wyrejestrowanych numerów
rejestracyjnych wraz z zaświadczeniem o wyrejestrowaniu po ustaniu epidemii.

2

Zwolnienie od obowiązku przeprowadzenia audytu do 30 kwietnia firmy zajmujące
się przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyznaczyć termin
odbycia takiego audytu na okres po ustaniu epidemii.
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Zawieszenie opłat, związanych z wykorzystaniem utworów podlegających prawu
autorskiemu (ZAIKS).
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DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
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