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Skrótowce 

 

Ilekroć w Informatorze jest mowa o: 

 
1) ustawie o COVID-19, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.); 

2) tarczy antykryzysowej 4.0, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. 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 (Tekst ustawy 

ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu i przekazany do podpisu Prezydentowi RP) 

5) ustawie o PIT, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, ze zm.). 

6) ustawie o ryczałcie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 49, ze zm.). 

7) ustawie o CIT, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865); 

8) ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw, należy przez to rozumieć  ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 

usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751 i 2200); 

9) Prawie Przedsiębiorców, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, ze zm.); 

10) ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935). 
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Nowe instrumenty pomocy dla przedsiębiorców  

 

1. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na podstawie umów 

zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19 

Co się zmienia? 

Tarcza antykryzysowa 4.0. reguluje zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na podstawie umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w 

trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających 

z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, powodującym chorobę zakaźną, zwaną dalej „COVID-19”, 

oraz działań podejmowanych w celu ich zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania. 

Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, 

zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia 

płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w 

związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Dopłaty będą stosowane do kredytów 

udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy a także do kredytów 

udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków 

określonych w ustawie.  
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Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 

przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. 

O udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest dopłata, zwanego dalej „kredytem z dopłatą”, 

może ubiegać się przedsiębiorca, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji 

w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.[2])), zwanego dalej „rozporządzeniem 

651/2014”; 

2) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub działalność w sektorze produkcji 

podstawowej produktów rolnych, lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w 

związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19; 

3) nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy; 

4) utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań, 

lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się 

COVID-19. 

 

Umowy kredytu z dopłatą mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 1-art. 14 tarczy antykryzysowej 4.0. 

2. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne 

 

Co się zmienia? 

Tarcza antykryzysowa 4.0. przewiduje możliwość przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, 

uregulowanego w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne z modyfikacjami pozwalającymi na 

szybsze i efektywniejsze zawarcie układu z wierzycielami, z zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli.  

Zmiana ta ma obowiązywać w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków 

ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii COVID-19. 

Regulacja umożliwia dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania 

postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających 

indywidualnie.  

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 15-art. 25 tarczy antykryzysowej 4.0, art. 15zzra ustawy o COVID-19. 
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Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób 

fizycznych (w tym podatku zryczałtowanego) 

1. Darowizny na rzecz potrzebujących  

Co się zmienia? 

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadza odliczenie od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu 

miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka 

wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. 

Darowizny te zwolnione są od podatku od spadków i darowizn w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52n ust. 4 ustawy o PIT; art. 57b ustawy o ryczałcie; art. 15 zzzzzza 

ustawy o COVID-19; 
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2. Ulga na złe długi  

Co się zmienia? 

Dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 

wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – obecnie w 

ustawie o PIT i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty. 

Przewiduje się również wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę 

wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Podatnicy ci 

będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od 

dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52w ustawy o PIT, art. 57d ustawy o ryczałcie 

3. Darowizny komputerów przenośnych  

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mogli odliczyć od przychodu darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery 

przenośne (laptopy lub tablety) przekazane od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. organom 

prowadzącym placówki oświatowe oraz określonym w ustawie organizacjom. 

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane 

identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej 

przyjęciu. 

Dodawany przepis art. 52z ustawy o PIT umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu 

wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na 

przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom i na cele 

określone w art. 52n ustawy o PIT, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej, o której mowa w 

projektowanym art. 52x ustawy o PIT. Dodawany przepis znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie 

dokonana w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Darowizny te zwolnione są od podatku od spadków i darowizn w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 

września 2020 r. 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52x ustawy o PIT, art. 57d – art. 57g ustawy o ryczałcie; art. 15 zzzzzza 

ustawy o COVID-19; 



  

KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH 

e: biuro@kidp.pl, www.kidp.pl, www.podatkibezryzyka.pl               Strona | 8  

 

4. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i 

odszkodowań 

 

Co się zmienia? 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0. zmienia zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i 

odszkodowań. Zmiana zakłada wyłączenie po spełnieniu warunków wskazanych w przepisie stosowania art. 23 

ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT w odniesieniu do zapłaconych kar umownych i odszkodowań. W wyniku tej zmiany 

podatnicy będą mogli uwzględnić kary umowne i odszkodowania zapłacone z tytułów wymienionych w tym 

przepisie na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52zb ustawy o PIT. 

5. Zwolnienie z podatku przychodów z budynków 

 

Co się zmienia? 

Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art.  , 

ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Co więcej, nowe rozwiązanie dotyczy wszystkich podatników tej daniny, bo przepisy nie wprowadzają żadnych 

ograniczeń (warunków). 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 52pa ustawy o PIT. 

6. Przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Co się zmienia? 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadza regulacje, w efekcie których przepisy w zakresie przerwy w prowadzeniu 

działalności gospodarczej znajdą zastosowanie do podatników korzystających z opodatkowania w formie karty 

podatkowej, którzy z uwagi na wprowadzony z powodu epidemii COVID-19 przez władze publiczne czasowy 

zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie mogą jej prowadzić. Wprowadzany przepis zwalnia podatników 

z obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy w prowadzeniu działalności 

gospodarczej Złożenie takiego zawiadomienia w obecnym stanie prawnym warunkuje niepłacenie podatku w 
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formie karty podatkowej za okres przerwy. W efekcie tej zmiany, z mocy prawa, podatnicy opodatkowani kartą 

podatkową nie będą obowiązani do zapłaty podatku dochodowego za okres nieprowadzenia działalności 

gospodarczej spowodowany wprowadzonym zakazem jej prowadzenia. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 57g ustawy o ryczałcie. 
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Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób 

prawnych 

1. Darowizny na rzecz potrzebujących  

Co się zmienia? 

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadza odliczenie od podstawy obliczenia podatku (również przy obliczeniu 

miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy) darowizn przekazanych na rzecz domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodka 

wsparcia, rodzinnego domu pomocy, domu pomocy społecznej. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 38g ustawy CIT 

2. Ulga na złe długi  

Co się zmienia? 

Dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 

wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności, począwszy od 

okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 

(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta – obecnie w 
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ustawie o PIT i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu 

terminu zapłaty. 

Przewiduje się również wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę 

wpłacania zaliczek i ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19. Podatnicy ci 

będą mogli zmniejszyć zaliczkę należną o niezapłaconą wierzytelność za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od 

dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym 

wierzytelność została uregulowana lub zbyta. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 38o ustawy o CIT 

3. Darowizny komputerów przenośnych 

Co się zmienia? 

Podatnicy będą mogli odliczyć od przychodu darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery 

przenośne (laptopy lub tablety) przekazane od 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. organom 

prowadzącym placówki oświatowe oraz określonym w ustawie organizacjom. 

Warunkiem odliczenia jest udokumentowanie przekazanej darowizny dowodem, z którego wynikają dane 

identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej 

przyjęciu. 

Dodawany przepis art. 52z ustawy o PIT umożliwia zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów kosztu 

wytworzenia lub ceny nabycia rzeczy lub praw, które następnie podatnik przekaże w formie darowizny np. na 

przeciwdziałanie epidemii COVID-19 podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. podmiotom i na cele 

określone w art. 52n ustawy o PIT, albo np. przekaże tablet placówce oświatowej, o której mowa w 

projektowanym art. 52x ustawy o PIT. Dodawany przepis znajdzie zastosowanie, jeżeli darowizna zostanie 

dokonana w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 38p ustawy o CIT 

4. Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i 

odszkodowań 

 

Co się zmienia? 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0. zmienia zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i 

odszkodowań. Zmiana zakłada wyłączenie po spełnieniu warunków wskazanych w przepisie stosowania art. 16 

ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT w odniesieniu do zapłaconych kar umownych i odszkodowań. W wyniku tej zmiany 

podatnicy będą mogli uwzględnić kary umowne i odszkodowania zapłacone z tytułów wymienionych w tym 

przepisie na podstawie ogólnej zasady wynikającej z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. 
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Znowelizowane / dodane przepisy: art. 38t ustawy o CIT. 

5. Zwolnienie z podatku przychodów z budynków 

 

Co się zmienia? 

 

Zwalnia się z podatku od przychodów z budynków przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 

24b, ustalone za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zwolnienie będzie dotyczyło przychodów ustalonych za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

Co więcej, nowe rozwiązanie dotyczy wszystkich podatników tej daniny, bo przepisy nie wprowadzają żadnych 

ograniczeń (warunków). 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 38ha ustawy o CIT. 
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Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług 

 

1. Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją 

Co się zmienia? 

Przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe miesiące na dopasowanie swoich systemów do wymogów nowego 

sposobu raportowania JPK_VAT. Termin składania przez nich nowych JPK_VAT został przesunięty na 1 

października 2020 r. Nie odsunięto w czasie terminów dla pozostałych podmiotów (podatników VAT 

niebędących dużymi przedsiębiorcami). 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 28 pkt 6 ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy VAT oraz 

niektórych innych ustaw  
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2. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy  

 

Co się zmienia? 

Przepisy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy VAT oraz niektórych innych ustaw nie stosuje się do 

importu towarów dokonanego przed 1 października (a nie jak wcześniej 1 lipca) 2020 r.  

 

Nowelizowane / dodane przepisy: art. 12  ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy VAT oraz niektórych 

innych ustaw. 
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Zmiany w zakresie podatkowych obowiązków 

sprawozdawczych i informacyjnych 

 

1. Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)  

Co się zmienia?  

Kolejny raz przesunięto termin na zgłaszanie krajowych schematów podatkowych szefowi Krajowej 
Administracji Skarbowej. Będzie to można zrobić do 30. dnia następującego po dniu odwołania epidemii i stanu 
zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w związku z COVID-19. 
 
Nie zmieniono natomiast odroczonego już raz terminu na zgłaszanie schematów transgranicznych. Data 30 
czerwca 2020 r. jest więc wciąż aktualna. 
 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 31y ust. 1 ustawy o COVID-19 

 

2. Zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji 

Co się zmienia? 
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W tarczy antykryzysowej 4.0 przyjęto, że jeżeli 12-miesięczny okres ważności certyfikatu skończy się w trakcie 

epidemii lub zagrożenia epidemicznego, to płatnik będzie mógł posługiwać się tym dokumentem jeszcze przez 

cały ten okres oraz przez dwa miesiące po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. 

Tak samo długo będzie można dokumentować miejsce rezydencji zagranicznego kontrahenta kopią certyfikatu 

rezydencji. 

Ponadto fiskus uzna za ważny również ubiegłoroczny certyfikat rezydencji, jeśli polski płatnik będzie dysponował 

oświadczeniem kontrahenta, że dane są aktualne. 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 31 ya ustawy o COVID-19   

 

3. Zmiany dotyczące informacji o cenach transferowych 

 

Co się zmienia? 

I. Termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i 

art. 11t ust. 1 ustawy o CIT przedłuża się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 

stycznia 2021 r. 

II. Termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym 

mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się: 

1) do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 

2020 r. do dnia 30 września 2020 r.; 

2) o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 

stycznia 2021 r.  

III. W przypadku przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen 

transferowych na podstawie ust. 2, termin do dołączenia do tej lokalnej dokumentacji cen 

transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 

ustawy o PIT i art. 11p ust. 1 ustawy o CIT, przedłuża się do końca trzeciego miesiąca licząc od dnia 

następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia tego oświadczenia. 

 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 31z ustawy o COVID-19 
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Zmiany w zakresie prawa pracy 

 

1. Określenie zasad pracy zdalnej  

 

Co się zmienia? 

 

Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne 

oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być 

wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć 

wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych. 

Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez 

pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic 

prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 

Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję 

wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich 

wykonania. 
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Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.”; 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 3 ustawy o COVID-19 

 

2. Zmiany w zakresie zasad korzystania z instrumentów pomocowych 

 

I. Doprecyzowanie definicji spadu obrotów gospodarczych 

 

Co się zmienia? 

Nastąpiło doprecyzowanie sposobu obliczania spadku obrotów gospodarczych na potrzeby wystąpienia z 

wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych (FGŚP).  

Dotychczasowe brzmienie przepisów powodowało, że spadek obrotów (jako przesłanka decydująca o 

możliwości skorzystania z rozwiązania) nie mógł być liczony od dnia 1 stycznia 2020 r., ale dopiero od dnia 2 

stycznia 2020 r. Tarcza antykryzysowa 4.0. umożliwia przesunięcie tego okresu na czas od dnia 1 stycznia 2020 r. 

stanowiąc, że przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu 

ilościowym lub wartościowym: 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych 

miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni 

kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 

przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w 

ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

Przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą 

zwrócić się z wnioskiem do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na swoją siedzibę, o 

przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia 

pracowników (tj. osób fizycznych pozostających w stosunku pracy) nieobjętych: 

1) przestojem, lub 

2) przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19, lub 

3) obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 15g i art. 15 gg ustawy o COVID-19 
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II. Uprawnienia pracodawców 

 

Co się zmienia? 

Nowo dodawany art. 15gb ustawy o COVID-19 reguluje możliwość skorzystania z instrumentów takich jak: 

1) obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z 

zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na 

podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy 

pracownika przed jego obniżeniem, oraz 

2) objęcie pracownika przestojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem 

ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 

Ust. 1 tego artykułu wskazuje, że instrumenty te mogą być zastosowane przez pracodawcę, u którego wystąpił 

istotny wzrost obciążenia funduszem wynagrodzeń w następstwie wystąpienia epidemii COVID-19. 

Przez istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń rozumie się zwiększenie ilorazu kosztów wynagrodzeń 

pracowników, z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników finansowanych przez 

pracodawcę i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie 

wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. do dnia poprzedzającego 

skorzystanie przez pracodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, nie mniej niż o 5% w porównaniu do 

takiego ilorazu z miesiąca poprzedzającego (miesiąc bazowy); za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 

następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca 

kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego. 

 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-

19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody 

pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w 

poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop 

wykorzystać. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-

19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, wysokość odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego 

przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują 

obowiązek wypłacenia świadczenia, nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-

19, w przypadku wystąpienia u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych, lub istotnego wzrostu obciążenia 

funduszu wynagrodzeń, pracodawca może zawiesić obowiązki: 

1) tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
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2) dokonywania odpisu podstawowego, 

3) wypłaty świadczeń urlopowych. 

Zawieszenie ww. obowiązków wymaga porozumienia z organizacjami związkowymi. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 15gb – art. 15 gg ustawy o COVID-19 
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Inne zmiany 

 

1. Zmiany w zakresie kontrolowania przedsiębiorców 

 

Co się zmienia? 

Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób 

zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli 

może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej. 

Uchwalony przepis daje możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić 

przeprowadzenie kontroli lub z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej 

nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie przedsiębiorcy, a kontroli można dokonać 

przez analizę nadesłanej dokumentacji. Przykładowo kontrola zdalna może być przeprowadzona w zakresie 

zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 51 Prawa przedsiębiorców 

 

2. Opóźnienia w transakcjach 

 

Co się zmienia? 

 

Jeżeli strony transakcji handlowej, z wyłączeniem podmiotu publicznego będącego podmiotem leczniczym, 

przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel, który nie jest dużym przedsiębiorcą, może 

żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia 
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dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, ale 

nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. 

Nowe brzmienie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych będzie stosowane również do takich świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji 

handlowych zawartych przed wejściem w życie tej ustawy, w których termin 30 dni, o którym stanowi art. 5 

upłynął po dniu wejściu w życie ustawy. Taką zmianą uzyskujemy możliwość szybszego zastosowania 

wprowadzanej zmiany jednocześnie nie ingerując w takie stany faktyczne, gdzie przepis z art. 5 ustawy o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w dotychczasowym brzmieniu już 

zadziałał. 

Znowelizowane / dodane przepisy: art. 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych 
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