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Warszawa, 22 marca 2020 r. 

ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

Propozycje i uwagi BCC do projektu ustawy 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 21 marca 2020 r. w zakresie poprawy płynności 

firm i podatkowym. 

Uwagi ogólne:  

 

Przesłanki w zakresie spadku przychodów/ obrotów (vide np. art. 15g)  powinny być uzupełnione jako alternatywa 

o przesłankę pogorszenia płynności finansowej zaś program powinien być rozszerzone na wszystkie MŚP. 

 

Należy dodać do projektu, że przepisy ustawy mają zastosowanie również w przypadku wprowadzenia stanu 

nadzwyczajnego. 

 

Dodanie art. 31 zba – przedłużenie do 30.06.2020 terminu na złożenie deklaracji CIT-8 dla przedsiębiorców 

dotkniętych wpływem COVID-19. 

 

Zmiany w zakresie art. 15g – warunek posiadania braku zaległości na koniec 3 kwartału uważa się za spełniony 

jeżeli przedsiębiorca dysponuje zaświadczeniem o niezaleganiu z ZUS i / lub organów podatkowych wydanych w 

dowolnym okresie późniejszym. Dodatkowo powinna zostać wprowadzona możliwość ograniczenia 

wynagrodzenia o 20% bez konieczności obniżania wymiaru czasu pracy, jako przesłanka skorzystania z pomocy 

opisanej w tym artykule. 

 

PCC – zniesienie PCC od wszelkich wkładów w spółkach osobowych, dopłat do spółek z.o.o. oraz podniesienia 

kapitału w spółkach kapitałowych. 

 

Pomoc de minimis  

 

 Powinien zostać wprowadzony nowy instrument w ramach pomocy publicznej i powinien dotyczyć 

przestojowego, redukcji etatów, pomocy starosty,  tak aby wysokość tej pomocy mogła być wyższa niż 

200 tys. euro z uwagi na rozluźnienie zasad pomocy publicznej przez KE i związanej z tym możliwością 

udzielania pomocy publicznej w wysokości do 800 tys. euro. Przykładowo, może wymagać to 

wykreślenia art. 15g ust. 19 ustawy. 

 

 Ta sama zasada, czyli stosowanie nowych, przyjętych przez UE, zasad pomocy publicznej z limitem 800 

tys. euro w miejsce pomocy de minimis, powinna mieć zastosowanie do wszystkich wniosków o 

odroczenie terminu płatności oraz rozłożenie podatku na raty rozpatrywanych na postawie obecnie 

obowiązujących przepisów ordynacji podatkowej złożonych w czasie epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego. 

 

 Można rozważyć uchwalenie programu pomocowego niezawierającego limitów w oparciu o art. 107 ust 2 

litb TFUE lub programu pomocowego, zgodnego z tymczasowymi ramami pomocy uchwalonego przez 
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KE 19.03 w kwocie do 800 tys EUR; Zwracamy uwagę że w ostatnich dniach pojawiają się programy 

zgłoszone przez inne Państwa (np. Francja / Dania) które szybko uzyskują aprobatę KE. 

 

Zmiany w art. 15p – „Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia (lub 

obniżenia) od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, wskazanym grupom 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19”.  

Do rozważenia wprowadzenie możliwości odzyskania podatku od nieruchomości już zapłaconego przez 

przedsiębiorcę przed dniem wejścia w życie ustawy, a po 1.01.2020.  To powinno być w ramach nowego 

programu, o którym mowa powyżej, a nie pomocy de minimis (i.e. limit 800 tys. euro a nie 200 tys. euro). 

 

Art. 15ze – zwracamy uwagę, że ten punkt dotyczy w zasadzie wyłącznie centrów handlowych, więc jest 

wysoce dyskryminacyjny. Lokale gastronomiczne znajdujące się poza centrami handlowymi (np. w biurowcach) 

pozostają zamknięte, a nie mogą liczyć na obniżkę czynszu. Brak jakiejkolwiek rekompensaty czy innych działań 

pomocowych dla wynajmujących może doprowadzić efektywnie do ich bankructwa. Jako absolutne minimum 

konieczne wydaje się, wprowadzenie ustawowego odsunięcia spłat rat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na 

zakup / budowę centrum handlowego o okres redukcji czynszu / ustawowych zmian w zakresie prawa do 

czynszu. Wydaje się, że mechanizm obniżek czynszów powinien również uwzględniać sytuację najemców 

powierzchni biurowych dotkniętych wprowadzonym stanem epidemii czy stanem zagrożenia epidemicznego, 

które to powierzchnie nie są obecnie wykorzystywane. Dla wielu podmiotów np. centra usług – wspólnych, koszt 

najmu powierzchni biurowych stanowi, obok kosztów zatrudnienia ludzi, największą pozycję kosztową. 

 

Zmiany w zakresie prawa do wstecznego rozliczenia strat za 2020 (CIT i PIT) – jeżeli strata powstaje od 

początku 1.01.2020 to powinna być możliwość jej uwzględniania i korygowania na bieżąco roku 2019 i 

ewentualnej korekty w przypadku gdy w 2020 strata będzie inna lub nie wystąpi. Na ten moment rozliczenie 

wsteczne strat możliwe jest dopiero po zakończeniu roku 2020 czyli w 2021. Zmiana pooprawiałaby płynność 

przedsiębiorców. 

 

Art. 31g – tak radykalne wydłużenie okresu do wydania interpretacji będzie mieć wpływ na wzrost znaczącej 

niepewność podatników, w szczególności w zakresie transakcji gdzie zabezpieczenie pozycji jest 

jednym  fundamentalnych elementów. 

 

Ponadto, na spotkaniu z Prezydentem RP zapadły decyzje o dodaniu do projektu zwolnienia ze składek ZUS na 3 

miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 

50% – proponujemy odejście od kryterium przychodowego dla zastosowania zwolnienia. 

 

W naszej ocenie, zniesienie wymogu rotacji firm audytorskich po upływie 5-letniego okresu dla jednostek 

zainteresowania publicznego, nie ma żadnego związku z epidemią COVID-19 i nie ma żadnych przesłanek, aby 

takie ograniczenie znosić, więc przepis ten powinien zostać wykreślony z projektu ustawy. 

 

 

Kontakt do ekspertów: 

 
Roman Namysłowski 

ekspert BCC ds. podatków 
tel. 600 213 979 
e-mail: roman.namyslowski@bcc.org.pl 
 
Michał Borowski 

ekspert BCC ds. podatków 
tel. 795 197 912 
e-mail: michal.borowski@bcc.org.pl 
 

 
 

 

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku 
Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski 
działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, 
koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i 
pomocy przedsiębiorcom, jest ustawowym członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest Marek Goliszewski. 
Kontakty prasowe: https://www.bcc.org.pl/strefa_eksperta/kontakty-do-ekspertow, więcej: https://www.bcc.org.pl/ oraz: https://www.facebook.com/businesscentreclub 
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