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Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Dowhana na 11. posiedzeniu Senatu
w dniu 3 czerwca 2020 r., pragnę przedstawić następujące stanowisko.
Ministerstwo Rozwoju wsłuchuje się w głos sektora przedsiębiorstw oraz dokłada wszelkich starań, aby
odpowiadać na jego potrzeby w sposób szybki i skuteczny. Jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami
branż, wsłuchujemy się w ich problemy, wskazówki i sugestie. Konsultujemy kwestie związane z kolejnymi
etapami odmrażania gospodarki, tak aby poszczególne etapy przebiegały w sposób bezpieczny dla
wszystkich obywateli. Dzięki napływającym do nas sygnałom istnieje możliwość przygotowania rozwiązań
jak najlepiej odpowiadających na oczekiwania odbiorców. Propozycje przedstawiane przez firmy znajdują
swój wyraz w kolejnych inicjatywach ustawodawczych Rady Ministrów, dotyczących łagodzenia skutków
gospodarczych związanych z trwającym stanem epidemii.
Mając na uwadze powyższe, w ustawie z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie
działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która weszła w życie w dniu
16 maja 2020 r., zostały znowelizowane niektóre przepisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Aktualnie przepisy przyznają możliwość ubiegania się o pomoc w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej
również firmom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Wśród najważniejszych rozwiązań, mających na celu łagodzenie skutków epidemii COVID-19, a które są
dostępne także dla firm założonych w 2020 r., wymienić należy:
 zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie jest uzależnione od wykazania spadku obrotów. Dotyczy całości lub
części składek ZUS za okres marzec-maj 2020 r., w zależności od liczby osób zgłoszonych do
ubezpieczenia – zwolnienie z opłacania 100% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy
zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych, natomiast zwolnienie z opłacania 50% należności za
dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Ze zwolnienia z opłacania składek za okres marzec-maj 2020 r. mogą również skorzystać przedsiębiorcy
opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, których przychód z działalności w pierwszym
miesiącu, za który składany jest wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł (tj. 300% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.).
Istnieje również możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek za kwiecień i maj 2020 r. dla
przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeśli przychód z działalności był
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wyższy niż wspomniana kwota 15 681 zł, ale dochód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za
który składany jest wniosek, nie był wyższy niż 7000 zł.
Dla przedsiębiorców korzystających z „ulgi na start”, którzy opłacają składki wyłącznie na własne
ubezpieczenie zdrowotne, zwolnienie dotyczy opłacania składki zdrowotnej.
W przypadku osób opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, zwolnienie z opłacania składek
dotyczy 100% należności za dany miesiąc.
 świadczenie postojowe
Udzielane w przypadku przestoju w prowadzeniu działalności gospodarczej w wysokości 2080 zł (1300 zł dla
przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek w formie karty podatkowej i są zwolnieni z obowiązku opłacania
podatku VAT).
 niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
Wypłacana ze środków Funduszu Pracy, przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod
warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia
udzielenia pożyczki.
 ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości
Istnieje możliwość uzyskania ulgi w spłacie czynszów najmu, dzierżawy i użytkowania nieruchomości, które
stanowią własność jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie obejmuje umorzenie w całości lub części,
odroczenie płatności, rozłożenie na raty należności za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii.
 zwolnienie z podatku od nieruchomości
Rada Gminy może uchwalić zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla wybranych grup przedsiębiorców, których
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Ponadto zostały również przygotowane inne rozwiązania, mające na celu wsparcie przedsiębiorstw, które
mają trudności z utrzymaniem płynności finansowej, m.in. możliwość zapłaty składek ZUS w terminie
późniejszym lub rozłożenia płatności na raty oraz możliwość zapłaty należności podatkowych w terminie
późniejszym lub rozłożenia zaległego podatku na raty.
Pragnę podkreślić, że cały czas prowadzone są działania zmierzające do ograniczania negatywnych
skutków gospodarczych związanych z epidemią COVID-19. Wdrożone już regulacje prawne podlegają
bieżącej ocenie i analizie, są weryfikowane, poprawiane i uzupełniane. 19 czerwca 2020 r. uchwalona
została ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19, która przewiduje m.in. dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania kredytów
bankowych dla firm oraz łatwiejszy dostęp do wakacji kredytowych dla tych, którzy po 13 marca stracili
źródło utrzymania.
Z wyrazami szacunku
z up. Ministra Rozwoju
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
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