POSTULATY BRANŻY ZBOŻOWO-PASZOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA
PRZEDSIĘBIOCÓW W CZASIE PANDEMII COVID-19
Najbliższe tygodnie to dobry moment do nawiązania dialogu przedstawicieli władzy
ustawodawczej z przedsiębiorcami w celu wprowadzenia koniecznych zmian do Tarczy
Antykryzysowej II. Pozwoli to uniknąć kolejnej nowelizacji, ale także ochronić firmy i
miejsca pracy:
1. „Tyle Ile Ci Trzeba” - powszechne gwarancje państwowe dla kredytów kryzysowych pobieranych
przez firmy w bankach komercyjnych (obrotowych, długoterminowych, natychmiastowych, o
uproszczonej

procedurze

kredytowej).

Przedsiębiorcy

dziś pilnie

potrzebują środków,

umożlwiających im utrzymanie płynności. Państwo gwarantując spłatę kapitału i odsetek bankom,
które posiadają wiedzę nt. kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa, umożliwiłoby firmom
uzyskanie w uproszczonej procedurze kredytu na kwotę konieczną do utrzymania płynności,
wypłacania pensji i dalszego funkcjonowania. Główną ideą kredytu byłoby oszacowanie przez
kredytobiorcę (nie przez bank) jakiej kwoty potrzebuje. Bank automatycznie, 3 dni po złożeniu
wniosku drogą elektroniczną udzielałby kredytu w ramach wystandaryzowanych limitów, ze
stałym oprocentowaniem 2,5% rocznie. Limit kwoty kredytu wynosiłby 5-krotność średnich
dochodów z 3 ostatnich lat lub 10% średnich przychodów z ostatnich 3 lat.
2. Kredyt „Nowe Przedsięwzięcie” – system gwarancji państwa dla Nowych Przedsięwzięć, np. do
50% kwoty kredytu na utworzenie nowego przedsiębiorstwa, maksymalnie do kwoty 100 000
PLN. Taka decyzja mogłaby pobudzić inicjatywy przedsiębiorców i wspomóc przedsiębiorczość
Polaków w momencie wychodzenia ze „smuty” zarazy.
3. drastyczne skrócenie okresu zwrotu VAT oraz uwolnienia środków z rachunków VAT
(mechanizm podzielonej płatności) – taka decyzja znacznie poprawiłaby płynność finansową
przedsiębiorstw w tak trudnym okresie,
4. zawieszenie płatności ZUS dla firm, których przychody spadły o 20% (w stosunku do
średniomiesięcznych przychodów z 2019 r.) na co najmniej 6 miesięcy,
5. przyjęcie regulacji prawnych, dotyczących zawieszenia naliczania odsetek od zaległości
wynikających ze złożenia deklaracji PIT
6. przyjęcie regulacji prawnych, odraczających obowiązywanie przepisów dotyczących podatku u
źródła do płatności powyżej 2 mln zł
7. odroczenie wejścia w życie nowych podatków (w tym podatku cukrowego) co najmniej do końca
roku
8. zniesienie limitów zaliczania w koszty podatkowe kosztów finansowania dłużnego i wydatków na
usługi niematerialne

9. wydłużenie terminu na zgłoszenie płatności na rachunek spoza wykazu podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT
10. zwolnienie dopłaty do kapitału spółki z podatku od czynności cywilnoprawnych
11. odroczenie obowiązku gromadzenia dokumentacji dla transakcji dokumentujących
wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
12. odroczenie wejścia w życie przepisów, dotyczących matrycy stawek VAT i JPK_VAT
13. zwolnienie firm, których dochody spadną o więcej niż 30% (także zatrudniających ponad 49 osób)
z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a także czasowe zwolnienia z PIT, CIT, PFRON,
FP, podatku od nieruchomości oraz wpłat na programy emerytalne (PPK),
14. możliwość jednostronnego zawieszania przez pracodawców poszczególnych postanowień
zakładowego prawa pracy,
15. rozszerzenie działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych dla gwarancji
kredytów kupieckich
16. dla

mikro-

i

małych

przedsiębiorców

utworzenie

systemu

bezzwrotnych

dotacji

i

nieoprocentowanych pożyczek udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
17. wprowadzenie gwarancji dla przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 250 osób i zmagających się z
problemem płynności finansowej oraz dokapitalizowanie tych spółek środkami z budżetu państwa
(w Niemczech na powyższe cele utworzono Fundusz Stabilizacji Gospodarczej o wartości 600
mld euro),
18. przedłużenie wiz dla obcokrajowców, którzy stanowią cenne wsparcie dla rodzimego rynku pracy
i rozwoju gospodarczego,
19. umożliwienie transgranicznego przemieszczania się pracowników sezonowych w okresie zbiorów,
nawet jeśli nadal obowiązują ograniczenia w podróżowaniu;
20. dofinansowanie działań przedsiębiorców związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.
Niepokój przedsiębiorców budzi zwłaszcza wizja przypadków COVID- 19 w zakładach
przetwórczych oraz potrzeby kwarantanny pracowników.
21. zwiększenie dopłat do wynagrodzeń do wysokości 60% wynagrodzenia
22. zniesienie zakazu handlu w niedzielę w celu rozładowania kolejek i zapewnienie bezpieczeństwa
pracownikom i klientom,
23. zrewidowanie i ograniczenie wydatków socjalnych w tym 13. i 14. emerytury,
24. "odmrożenie” pracy sądów i organów administracji państwowej m.in. poprzez upowszechnienie
elektronicznego sposobu doręczeń pism, pełną digitalizację akt, wprowadzenie rozpraw za
pośrednictwem systemów audio-wizualnych,
25. zniesienie limitów dotyczących uznawania odsetek od pożyczek korporacyjnych (od podmiotów
powiązanych) w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

