Tarcza antykryzysowa 2.0
W dniu 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2, tzw. tarcza antykryzysowa 2.0.
Oto niektóre z nowo wprowadzonych rozwiązań:
➢

rozszerzenie kręgu przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania
z 3-miesięcznego zwolnienia z opłacania składek do ZUS od 1.03.br. do 31.05.br.
o płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób
z zastrzeżeniem, że płatnicy ci zostaliby zwolnieni z opłacania składek
w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc;

➢

możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%,
co powala pracodawcy na modyfikowanie wymiaru czasu pracy zgodnie
z aktualnym zapotrzebowaniem;

➢

skrócenie okresu ochrony pracowników do okresu pobierania świadczeń
z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czyli maksymalnie do
3 miesięcy;

➢

rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania z pożyczki,
o mikroprzedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników poprzez rezygnację
z warunku utrzymania przez niego stanu zatrudnienia w stosunku do stanu
zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r., a także zmiana warunku skorzystania
z umorzenia pożyczki na warunek prowadzenia działalności przez okres
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki;

➢

możliwość uzyskania przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców
dofinansowania wynagrodzeń pracowników na okres nie dłuższy niż 3 miesiące

Przedstawione opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku
jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionych zagadnień prosimy o kontakt z Kancelarią.

na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze starostą od miesiąca,
w którym złożono wniosek, a także rezygnacja z obowiązku do utrzymania
w zatrudnieniu pracowników po okresie dofinansowania;
➢

możliwość trzykrotnego ubiegania się o wypłatę świadczenia postojowego;

➢

zniesienie limitu przychodu w przypadku osób ubiegających się o świadczenie
postojowe, które dotychczas wynosiło 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału;

➢

wydłużenie do dnia 30 września 2020 r. terminu do złożenia oświadczenia
o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz do dnia
31 grudnia 2020 r. terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen
transferowych grupowej dokumentacji;

➢

automatyczne przedłużenie ważności dokumentów uprawniających do
kierowania pojazdami, do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan
epidemii, albo stanu epidemii;

➢

przyznanie uprawnień do ubiegania się o przyznanie świadczeń na rzecz
ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia
pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem
czasu pracy, na podmioty takie jak:
- organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
- państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

