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Wszelkie informacje zawarte w niniejszym alercie są dostępne nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom 
informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w niniejszym materiale nie należy traktować jako porady prawnej ani oferty handlowej, w tym w rozumieniu 
art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. JDP DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność tytułem jakichkolwiek roszczeń, strat, 
żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w alercie. 
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COVID-19: nowa specustawa jako ułatwienie dla przedsiębiorców  

 

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 10 marca br., Rząd 

przygotowuje specustawę przyznającą przedsiębiorcom szereg ulg i ułatwień (tzw. „pakiet osłonowy”). 

Powyższe rozwiązania stanowią odpowiedź na rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce i jego 

potencjalne następstwa w sferze przedsiębiorczej.  

  

Projekt ustawy przewiduje między innymi: 

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

Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, 

 dodatkową ochronę pracowników w związku z przestojem, 

 bezodsetkowe odroczenie płatności VAT, PIT, CIT oraz składek do ZUS, 

 przesunięcie wejścia w życie nowego JPK z 01.04.2020 na 01.07.2020 r., 

 wcześniejsze zwroty VAT, 

 ułatwienia w split payment, 

 tanie pożyczki i gwarancje BGK oraz dopłaty do kredytów dla firm z funduszu klęskowego, 

oraz 

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

 

Ponadto MR zapowiedziało zniesienie kar nakładanych na wykonawców i podwykonawców na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych za brak realizacji umów w terminie. 

W odniesieniu do należności podatkowych brak jest na tę chwilę szczegółowych informacji, np. co 

do terminów odroczenia płatności. Wprowadzony ma zostać jednak nowy sposób rozliczania straty 

podatkowej umożliwiający odliczenie straty poniesionej przez przedsiębiorców w 2020 r. od kwoty 

podatków należnych za 2019 r. 

Na moment publikacji brak jest danych dotyczących terminu wejścia w życie ww. ustawy. 


