Tarcza antykryzysowa 2.0 przyjęta przez Sejm. Obecnie będzie pracował nad
nią Senat. Poniżej przesyłamy Państwu zarys planowanych zmian.
Co mogą zyskać przedsiębiorcy, jeśli ustawa wejdzie w życie w obecnym
brzmieniu?
1. POŻYCZKI: zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły
je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki,
mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
2. ZUS: ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania
z 3-miesięcznych "wakacji składkowych", o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że
firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc.
łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też
wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę
pracowników.
3. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE: przewidziano ponowną wypłatę świadczenia postojowego.
Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy
cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż
trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze
rozporządzenia.
4. DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH: ustawa przedłuża terminy sporządzenia lokalnej
i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020
r. Ponadto grupy kapitałowe, które poniosą w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne
z powodu COVID-19 i nie spełnią z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości
podatkowych, zachowają status podatkowej grupy kapitałowej.
5. SIECI KOMÓRKOWE: wprowadzenie zmian w usługach komórkowych nielimitowanego
dostępu do "publicznych" stron internetowych (m.in. strony w domenie gov.pl, usługi
umożliwiające zdalną diagnostykę medyczną, usługi e-learningu umożliwiające zdalną pracę
nauczycieli i uczniów).
6. DLA ROLNIKÓW ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO: rolnikom
i pracującym z nimi domownikom, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek
w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzono też rozwiązania
umożliwiające przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego elastyczną organizację czasu
pracy.
7. ZMIANY W FUNKCJONOWANIU POCZTY POLSKIEJ: wprowadzenie rozwiązania, aby
przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną mogła być doręczona do 'skrzynki pocztowej'
- bez konieczności składania wniosku na poczcie; świadczenie usług pocztowych w zakresie
przesyłek kurierskich z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.
8. POMOC DE MINIMIS: umożliwienie uzyskiwania przez przedsiębiorców ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych w związku z COVID-19 stanowiących pomoc publiczną - wsparcie
w postaci zaniechania poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych również stanowić
będzie pomoc publiczną. Wprowadzenie tych przepisów będzie dużym ułatwieniem dla

znaczącej większości przedsiębiorców, ponieważ umożliwi przedsiębiorcy wnioskowanie
o pomoc publiczną do maksymalnej wysokości 800 tys. euro (z obecnych 200 tys. euro).
9. ELASTYCZNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ KAS: Minister finansów będzie mógł
decydować o zmianie właściwości organów KAS. Usprawni to obsługę klientów KAS, którzy
będą mogli załatwiać swoje sprawy w dowolnej izbie administracji skarbowej, urzędzie
skarbowym czy urzędzie celno-skarbowym. Zakłada się, że w pierwszej kolejności będzie
możliwe składanie do dowolnego urzędu skarbowego deklaracji podatkowych oraz wniosków
o wydanie zaświadczeń.
10. WSTRZYMANIE POSTĘPOWAŃ EGZEKUCYJNYCH należności pieniężnych do czasu
odwołania stanu epidemii.
*Wstrzymanie to nie będzie dotyczyć egzekucji administracyjnej kar pieniężnych nakładanych
w związku z naruszeniami przepisów mających szczególne znaczenie dla zapobiegania
rozprzestrzenianiu się COVID-19, czy też minimalizowania skutków wystąpienia epidemii,
a także grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego.

