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Projekt ustawy ma charakter roboczy, jest przedmiotem 

rozmaitych konsultacji i jest nieustanie zmieniany. Do momentu 

tworzenia prezentacji nie został on oficjalnie upubliczniony. 

Rzecznik MŚP drogą nieoficjalną otrzymał go wczoraj późnym 

wieczorem.

OSR i uzasadnienie do ustawy powstało w piątek 20 marca. Nie 

uwzględnia zmian w projekcie zapowiadanych w sobotę 21 

marca i późniejszych. 

STAN 
FAKTYCZNY
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POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW

Zwolnienie z opłat dla organizacji 

zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi oraz opłat abonamentowych

1

Danie możliwości gminom zwolnienia z 

podatku od nieruchomości lub jego 

odroczenie.

2

Przesunięcie zaliczek na podatek 

dochodowy od wynagrodzeń

3

Przeniesienie terminu wnoszenia opłat 

z tytułu użytkowania wieczystego

4

Zniesienie opłaty prolongacyjnej w 

należnościach skarbowych i ZUS-ie

5

Korzystniejsze możliwość odstąpienia 

od wydarzenia dla organizatorów 

imprez (dłuższy okres zwrotu) 

6

POPRAWIAJĄCE PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ FIRM, KTÓRE ZNALAZŁY SIĘ W PROJEKCIE



4

ODROCZENIE W REALIZACJI 
OBOWIĄZKU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Przesunięcie terminu do 

złożenia sprawozdania 

finansowego

1

Przedłużenie wiz krajowych i 

kart pobytu

2

Późniejsze wejście nowej 

matrycy VAT 

3

Przesunięcie obowiązku 

posiadania licencji dla 

przewozu osób

5

Zawieszenie terminów 

procesowych 

6

Dłuższy termin na 

rejestrację używanego 

pojazdu 

7

Przesunięcie PPK dla 

nowych uprawnionych do 1 

października

4

Odroczenie terminu badań 

technicznych pojazdów 

8
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WYBRANE POSTULATY PRZEDSIĘBIORCÓW

Dobrowolny ZUS dla 

wszystkich przedsiębiorców, 

niezależnie od przychodu 

1

Uwolnienie środków na 

kontach split payment

2

Płacenie przez ZUS 

chorobowego od 1 dnia w 

przypadku zarażonych

3

Partycypacja państwa w 

kosztach najmu lokalu, który 

nie może być otwarty z 

powodu epidemii 

5

Przyspieszenie zwrotu 

podatku dochodowego i 

VAT-u

6

Wydłużenie terminu na 

wniosek o upadłość spółki 

7

Zwiększenie wartości pożyczek 

do 15 tysięcy zł i rezygnacja z 

konieczności utrzymania 100% 

zatrudnienia na rzecz 75%

8

W DALSZYM CIĄGU NIE SĄ UWZGLĘDNIONE

Zawieszenie PPK dla firm, 

które mają obowiązek jego 

prowadzenia

4
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Brak jasno określonych zasad otrzymania wsparcia

1

Konieczność udokumentowania utraty wpływów (w 

oparciu o tegoroczne wyniki)

2

Brak wskazania źródła finansowania (wskazane 

źródła są wysoce nieproporcjonalne w stosunku do 

potrzeb)

3

Wsparcie dla 
przedsiębiorców w 
zastoju – konieczność 
doprecyzowania 
przepisów
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Możliwość regulowania cen maksymalnych, obawa 

przed nadużywaniem tego uprawnienia przez UOKiK 

(bardzo szerokie przesłanki)

1

Wprowadzenie obowiązku informowania ZUSu o 

zawarciu umowy o dzieło, z osobą nieobjętą 

ubezpieczeniem

2

Pomysły 
szkodliwe z 
punktu widzenia 
interesów MŚP
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DZIĘKUJĘ ZA

UWAGĘ


