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Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorców: 

Rezygnacja ustawodawcy ze stosowania 
kryteriów pomocy de minimis
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W dniu 25 marca 2020 r. rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej tzw. tarczy antykryzysowej i
skierował ją do Sejmu. Rządowy plan ratunkowy dla gospodarki przewiduje pewne
odstępstwa od kryteriów udzielania pomocy przewidzianych w projekcie z dnia 21 marca
2020. Sejm ma zająć się projektami na piątkowym posiedzeniu.

Przede wszystkim, w zmodyfikowanej wersji projektu ustawy, zrezygnowano ze stosowania
kryteriów udzielania pomocy, właściwych dla pomocy de minimis.

Opracowany projekt ustawy zakłada, że :

◼ część form wsparcia, w tym m.in. wnioski o wypłatę ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie
wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym
wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, rozpatrywane będą
według kolejności ich wpływów, do wyczerpania środków.

◼ w innych, enumeratywnie określonych przypadkach wsparcie przyznawane będzie
według kryteriów wynikających z Komunikatu Komisji Europejskiej - Tymczasowe ramy
środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii
COVID-19 z dnia 19 marca 2020 r.

W tym zakresie Komisja określa zasady dla udzielania pomocy państwa w formie dotacji
bezpośrednich, zaliczek zwrotnych lub korzyści podatkowych, według następujących kryteriów
ogólnych (nie dotyczą one produkcji podstawowej produktów rolnych oraz sektorów rybołówstwa i
akwakultury):

◼ pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w
zakresie płatności nie przekracza 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane
liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub
innych opłat;

◼ pomoc jest przyznawana na podstawie programów pomocy posiadających szacowany
budżet;

◼ pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej
sytuacji (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych) w dniu
31 grudnia 2019 r.; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w
trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu
31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej
sytuacji z powodu epidemii COVID-19;

◼ pomoc przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r.

◼ pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej
nieprzeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana
na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub
wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.
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Jednocześnie, Komisja określa kryteria szczególne stosowane w odniesieniu do sektorów rolnictwa,
rybołówstwa i akwakultury:

◼ pomoc nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w
sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące
działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych; wszystkie dane
liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub
innych opłat;

◼ pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej
produktów rolnych nie może być ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów
wprowadzonych na rynek;

◼ pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze rybołówstwa
i akwakultury nie dotyczy żadnej z kategorii pomocy, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit.
a)–k) rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/201420;

◼ jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w kilku sektorach, do których zastosowanie
mają różne kwoty maksymalne zgodnie z pkt 1 lit. a) i pkt 2 lit. a), dane państwo
członkowskie zapewnia, za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielna
księgowość, aby odnośny pułap był przestrzegany w przypadku każdej z tych
działalności i aby łącznie nie została przekroczona najwyższa możliwa kwota;

◼ zastosowanie mają wszystkie pozostałe warunki określone w pkt 1 Kryteria ogólne.

Zwracamy jednak uwagę, że wymienione wyżej warunki zostały jedynie wskazane przez
Komisję Europejską w treści Komunikatu, jako rozwiązania możliwe do zastosowania przez
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nie zostały jednak dotychczas przyjęte przez polskiego
ustawodawcę. Odesłanie to treści komunikatu pojawia się natomiast w przepisach opracowanego
przez rząd projektu ustawy. Powyższe może oznaczać, iż Polska złożyła do Komisji Europejskiej
stosowny wniosek o wydanie decyzji w przedmiocie zatwierdzenia stosowania ww. programu
pomocy.

Kancelaria będzie monitorować dalsze kroki podejmowane w tym zakresie zarówno przez
Państwo Polskie jak również Komisję Europejską i przekazywać Państwu dalsze
komunikaty.
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