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Artykułów Promocyjnych

Dotyczy: pisma z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie apelu o uwzględnienie
podmiotów z branży reklamowej w pomocy dotyczącej wsparcia finansowego
przedsiębiorstw, reprezentantów sektora reklamowego, w związku z negatywnymi
skutkami oddziaływania pandemii COVID-19 na działalność gospodarczą firm
z branży

Szanowna Pani Dyrektor,
w odpowiedzi na pismo z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie pomocy, dotyczącej
wsparcia finansowego przedsiębiorstw, reprezentantów sektora reklamowego uprzejmie
dziękuję za przesłany apel oraz proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Pragnę zapewnić, że Rząd na bieżąco monitoruje sytuację ekonomiczną przedsiębiorców
w dobie pandemii COVID-19. Od początku pandemii zostały podjęte prace mające na celu
przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym. Ich efektem jest
szeroki katalog instrumentów wsparcia zawarty w kolejnych ustawach składających się na
tzw. Tarczę Antykryzysową oraz Tarczę Finansową PFR. Należy zaznaczyć, że są to
narzędzia osłonowe, które się uzupełniają i razem tworzą odpowiedź Rządu na
dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce dotkniętej kryzysem. Do tej pory
w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej PFR przekazano przedsiębiorcom
i pracownikom pomoc o wartości 165 mld złotych.
W obliczu drugiej fali epidemii zostały podjęte działania mające na celu pomoc
w szczególności dla branż, które najmocniej odczuły skutki kryzysu z powodu COVID-19.
9 grudnia br. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dla przedsiębiorców z wybranych branż spełniających określone warunki ustawa
przewiduje m.in. zwolnienie z płatności składek ZUS za listopad br., dofinansowanie do
wynagrodzeń w wysokości 2 tys. zł przez trzy miesiące, dotację w wysokości do 5 tys. zł
oraz wprowadzenie dodatkowego świadczenia postojowego. Wspomniane przez Państwa
kody PKD nie znalazły się w ostatecznym brzmieniu ustawy,
Jednocześnie informuję, że w ustawie przewidziano przepis umożliwiający Radzie
Ministrów wydanie rozporządzenia poszerzającego zakres branż, z których przedsiębiorcy
będą mogli skorzystać z proponowanych instrumentów, jak i wydłużenia proponowanego
okresu wsparcia. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane w zależności od rozwoju
sytuacji.
Zwracam również uwagę, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w związku z epidemią
COVID-19, w dalszym ciągu mogą skorzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy
antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są, m.in. środki z Pakietu BGK:
https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/,

takie

jak

dopłaty do oprocentowania kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych, czy
gwarancje de minimis do 80% kwoty kredytu, a także środki z właściwych urzędów pracy
dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali.
Ponadto aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej
z odroczeniem terminu płatności lub rozłożeniem na raty należności z tytułu składek do
ZUS. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie bez konieczności
ponoszenia dodatkowych opłat. Innym rozwiązaniem jest odstąpienie ZUS od pobierania
odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Na wniosek przedsiębiorcy
ZUS może również umorzyć składki, w przypadku, gdy uzna, że przedsiębiorca znajduje
się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej.
W związku z epidemią przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o ulgi w spłacie zobowiązań
podatkowych. Na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej podatnicy mogą wystąpić do
organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie indywidualnej ulgi w spłacie podatku
w postaci:
1.

odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,

2.

odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

3.

umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub
opłaty prolongacyjnej

na wskazanych w przepisach warunkach. Ponadto zostały wprowadzone inne ułatwienia
podatkowe dla firm, np. możliwość odliczenia straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.
Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu
[podpisano elektronicznie]
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