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Nowelizacja techniczna tarczy
antykryzysowej - Tarcza 1.1.
We wtorek, 7 kwietnia, rząd zaprezentował szczegóły nowego pakietu
pomocowego dla przedsiębiorców zawartego w projekcie ustawy o szczególnych
instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, stanowiącym w istocie uzupełnienie tarczy antykryzysowej.
W projekcie tym zawarto szereg rozwiązań dla przedsiębiorców, m.in.
rozszerzenie zwolnień ze składek ZUS, udzielanie wsparcia przez Agencję
Rozwoju Przemysłu, jak też dla rolników - zasiłek dla rolników objętych
kwarantanną.

Nowe założenia i rozwiązania
1.

Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców

Do najważniejszych zmian przewidzianych w pakiecie należy rozszerzenie zwolnienia ze składek na
ubezpieczenia społeczne na przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników i modyfikacja
zasad tej ulgi.
Zgodnie z nowelizacją na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z
tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,
należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50 proc. łącznej kwoty
nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc,
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r. Pierwotnie rząd proponował, aby tylko
składki od wynagrodzeń dziewięciu pracowników zatrudnionych w firmie były objęte ulgą. W ostatecznej wersji
projektu, jaki trafił we wtorek do Sejmu, rząd proponuje, by przedsiębiorca został zwolniony z połowy płaconych
miesięcznie składek. W ten sposób ulga będzie rosła wraz z liczbą zatrudnionych.
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2.

Wsparcie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych – postojowe przez trzy miesiące

i

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób
wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego możliwość ponownego przyznania
tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego miałoby nastąpić
nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia po raz pierwszy, pod warunkiem
wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna wnioskodawcy nie uległa poprawie.

3.

Zmiany w ogłoszeniu upadłości

W projekcie znalazły się również przepisy istotnie wpływające na obowiązki w zakresie zgłoszenia wniosku o
ogłoszenie upadłości.
Według projektowanej zmiany, liczony od momentu powstania stanu niewypłacalności dłużnika 30-sto dniowy
termin, w którym ten obowiązany jest do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega przerwaniu, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogłoszonego z powodu COVID-19, pod warunkiem, że stan niewypłacalności dłużnika powstał z powodu
choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 tj. COVID-19. Po zniesieniu stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 termin na złożenie wniosku ma biec na
nowo.
Ponadto, przepis przewiduje domniemanie, iż stan niewypłacalności powstały w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaistniał z właśnie z powodu
COVID-19.
Projektowana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, ma wprowadzać do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych art. 15 zzra, zgodnie z którym:
„1. Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan
niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie
upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z
2019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802, 2089 i 2217) (Prawo upadłościowe) nie rozpoczyna się, a
rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo. Jeżeli stan niewypłacalności
powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.
2. Jeżeli termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem
postanowień ustępu 1 i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym
terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami Prawa
upadłościowego terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie
upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a
ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio
art. 21 ust. 2a, Prawa upadłościowego, bez uwzględniania postanowień ust. 1 niniejszego artykułu.”

4.

Doręczenia hybrydowe

Zgodnie z art. 15zzu1 projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 do dnia 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań
przeciwdziałania COVID-19 powierza się operatorowi wyznaczonemu do doręczeń – Poczta
Polska, dostarczenie przesyłek listowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwanej dalej
„przesyłką hybrydową”.
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Co istotne, usługa pocztowa przeznaczona jest wyłącznie dla podmiotów posiadających profil zaufany. W
praktyce oznacza to, że każdy papierowy list, musi zostać otworzony, zeskanowany i przesłany na adres
elektroniczny. W projekcie doprecyzowano, że doręczenie przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do
obioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na
skrzynkę elektroniczną adresata.

5.

Wprowadzenie zasiłku dla rolników objętych kwarantanną. Wynieść ma 50 procent
minimalnej pensji krajowej

Rolnicy i pracujący z nimi domownicy, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, dostaną zasiłek w wysokości 50 proc.
minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1300 zł. Ponadto, w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW
2014-2020 rolnicy będą mogli załatwić sprawy bez konieczności osobistego stawienia się w podmiocie
wdrażającym. Zmiany pozwalają na przywrócenie spraw w których uchybiono terminom, nie spełniono
warunków lub nie wykonano zobowiązań w związku ze stanem zagrożenia lub stanem epidemicznym.

Co jeszcze przewiduje ustawa?
◼

Zmiany w podatku od nieruchomości – możliwość wprowadzenia przez rady gmin zwolnienia od
podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na rzecz organizacji pozarządowych,

◼

Przedłużenie terminu do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz terminu do
złożenia oświadczenia o stosowaniu cen rynkowych w przypadku podmiotów, których rok
podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31
grudnia 2019 r. do 30 września 2020 r.

◼

Wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich
przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości,

◼

Obowiązek udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych o lokalizacji,
obejmujących okres ostatnich 14 dni, osób , które zostały objęte kwarantanną przez operatorów
telekomunikacyjnych,

◼

Zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z tarczy antykryzysowej,

◼

Nielimitowany Internet w ramach dostępu do stron rządowych,

◼

Wsparcie e-usług w służbie zdrowia,

◼

Szybszą realizację Funduszu Szerokopasmowego,

◼

Uproszczenie działania usług pocztowych,

◼

Wsparcie szkół w kwestiach nauki zdalnej,

◼

Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na organizacje pozarządowe.
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Ze względu na rozwojowy charakter kwestii prawnych dotyczących pandemii COVID-19
przypominamy, że Zespół AXELO jest dla Państwa dostępny w trybie całodobowym, przez 7
dni w tygodniu (24/7).
Dla ułatwienia kontaktu uruchomiliśmy dla Państwa dedykowany adres e-mail:
koronawirus@axelo.pl, pod który możecie Państwo kierować wszelkie nurtujące Was
pytania. Ponadto, wszelkie wątpliwości wyjaśniają również telefonicznie poszczególni
opiekunowie Klientów.
Zachęcamy także do subskrypcji naszego newslettera - tym kanałem rozsyłamy na bieżąco
alerty specjalne i inne istotne dla prowadzenia biznesu informacje. axelo.pl/newsletter/
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