
Zmiany i
możliwości dla

przedsiębiorców
 w związku z pandemią wirusa SARS- Cov - 2



 
 



ZUS
 



odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za
okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z
ZUS, w której termin płatności rat bądź składek

wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym
samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji

zawartej umowy.

!Składki ZUS:
 

Wnioski do pobrania na stronie ZUS - link w
notatkach



Odroczenie terminu płatności
składkihttps://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/od

roczenie-terminu-platnosci-skladki

Jak rozłożyć spłatę zadłużenia na raty
https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/rozlozenie

-splaty-zadluzenia-na-raty

Umorzenie należności
https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/umorzeni

e-naleznosci
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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 
 
Ubezpieczonemu, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem do 8 lat, gdy w
związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem (COVID-19) nastąpi zamknięcie żłobka,
klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, przysługuje
dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni[6]. Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od
liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu
COVID-19. Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się go do limitu 60 dni
pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dokumentem do wypłaty
dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest oświadczenie ubezpieczonego.

 



Działania banków wobec klientów w
związku z pandemią koronawirusa

COVID  - 19



Banki ułatwią w sposób maksymalnie uproszczony - w zakresie
dopuszczonym przepisami obecnie obowiązującego prawa - odroczenie

(zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez
okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego

okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania
zabezpieczenia spłaty kredytu. Ułatwienia mają dotyczyć kredytów

mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych, kredytów
dla przedsiębiorców i będą polegać m.in. na szybkim rozpatrywaniu
wniosków tych klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia

(zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią
koronawirusa COVID - 19.

1.



2. Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na
koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami

koronawirusa COVID - 19 i którym w najbliższych miesiącach upływa
termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na

wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy.



3. Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie
wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub

rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób
odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych

dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy
aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy. Banki
zapewnią możliwość składania ww. wniosków również w formie zdalnej,
tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej,  bankowości elektronicznej

lub telefonicznie stosownie do form komunikacji przewidzianych w danej
umowie z bankiem. Banki dopuszczą możliwość składania ww. wniosków
w formie zdalnej nawet w sytuacji, jeśli nie zostało to zapisane w umowie
z bankiem, pod warunkiem możliwości dokonania identyfikacji klienta.



4. Banki wyrażają gotowość do uruchomienia procesu ułatwienia swoim
klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego
kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej klienta banku,
który został dotknięty skutkami pandemii koronawirusa COVID - 19.
Banki czekają na szybkie zakończenie prac zainicjowanych w ostatnich
dniach przez władze państwowe i agendy rządowe, które umożliwią
zaoferowanie takiej pomocy. W następnym komunikacie zostaną
przedstawione szczegóły dotyczące zasad ułatwienia dostępu do kredytu
krótkoterminowego.



5. Banki wezmą udział w pracach, które pozwolą w
krótkim czasie podnieść maksymalną kwotę
płatności zbliżeniowych do kwoty 100 PLN.



 

Pakiet osłonowy
 



Odroczenia w płatnościach1.
 
Ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na 01.07.2020 r. nowego

JPK 

ułatwienia w split payment,

przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy) 

wcześniejsze zwroty VAT,

ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do

branż dotkniętych skutkami kryzysu,

zniesienie opłaty prolongacyjnej,

zmiana schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

 



odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) -

stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy

odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat 

2. Poprawa płynności finansowej

 

1.

(Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W

tym celu złożą korektę zezn. za 2019 r.

Będą tak mogły zrobić osoby, których przychody osiągnięte w br. spadną o co najmniej 50% w

stos. do przychodów osiąg. w 2019r.)

 wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK udzielanie

pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez

BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu

i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – postulat

zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu.

dopłaty do oprocentowania kredytów  - poprzez rozszerzenie zakresu

funduszu klęskowego o epidemię.

 



Drugi filar dotyczy finansowania przedsiębiorców. Są

to m.in. gwarancje kredytowe, finansowanie leasingu

dla firm transportowych oraz mikropożyczki do 5 tys.

Jak wyjaśnił premier, pakiet pomocowy ma być

wsparciem dla przedsiębiorstw, aby mogły one

odbudować swój zamówienia i produkcję po

opanowaniu sytuacji związanej z koronawirusem.

 



Dziękuję Ewelina Dulęba 
 


