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Warszawa, 23 marca 2020 r. 

 

Sz. P. Mateusz Morawiecki 

Premier RP 

 

Sz. P. Jadwiga Emilewicz 

Minister Rozwoju 

 

Sz. P. Tadeusz Kościński 

Minister Finansów 

 

Sz. P. Marlena Maląg 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej 

 

 

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowne Panie Minister, Szanowny Panie Ministrze, 

W imieniu firm stowarzyszonych w Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) przesyłamy 

uwagi do projektu ustawy z 21 marca 2020 r. 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 („Projekt”) oraz postulaty 

dalszych zmian.  

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się: 

1. Odroczenie terminów na złożenie deklaracji i zeznań podatkowych co najmniej do 1 lipca 2020 

r. 

2. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT 

i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji. 

3. Odroczenie wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT oraz wprowadzenia JPK_V7M i 

JPK_V7K do końca 2020 r. 

4. Dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru 

czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla 

utrzymania zatrudnienia. 

5. Wydłużenie ważności orzeczeń lekarskich i odstąpienie od badań wstępnych medycyny pracy.  
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6. Przedłużeniu z mocy prawa ważności dokumentów legalizujących pracę cudzoziemca na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

Szczegółowe postulaty i propozycje zmian w Projekcie: 

W sferze podatkowo-finansowej 

1. Przesuniecie terminów administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze 

informacyjnym i sprawozdawczym lub niekaranie za złożenie po czasie w tym 

dotyczących obowiązków KRS jak złożenie sprawozdań finansowych – przesunięcie terminu 

o 3 miesiące z mocy ustawy, a nie jak jest obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra 

Finansów. 

Niezbędne jest umożliwienie  zdalnej komunikacji z organami podatkowymi (nie tylko poprzez 

epuap, ale też urzędowe skrzynki mailowe inspektorów podatkowych) oraz wysyłka kopii/zdjęć 

dokumentów. 

2. Przesunięcie terminu do złożenia deklaracji podatkowych:  

• CIT-8 – przesunięcie terminu o 3 miesiące, akcyza, VAT-7 za luty i marzec, VAT-UE, JPK,  IFT-

2R za 2019 r, ORD-U za 2019r) do końca września 2020 r. Ustawa tego nie precyzuje pomimo, iż jest 

to w uzasadnieniu.  

• Wyraźne wskazanie iż art. 31za ma również zastosowanie do raportowania które powinno 

zostać złożone do 31.03 lub po tym dniu oraz uwzględnienie w odroczeniu również schematów 

transgranicznych 

• Zniesienie obowiązku wynikającego z zapisów art. 86j par. 4 Ordynacji podatkowej tj. 

konieczności podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków organu podatnika i 

wprowadzenie w to miejsce możliwości podpisywania informacji MDR-3 zgodnie ze sposobem 

reprezentacji właściwym dla danego podatnika.   

 

3. Przesunięcie / wydłużenie terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT, matrycy VAT. 

Na skutek absencji w działach księgowych oraz firmach informatycznych, wprowadzenie poprawnie i na 

czas nowego JPK będzie utrudnione. Przesuniecie terminu (JPK, matryca VAT) do końca 2020 r. a nie 

do końca czerwca 2020 jak obecnie. 

4. Pozyskiwanie uproszczonych form poświadczeń 

Wnioskujemy o  możliwość stosowania uproszczonych form poświadczeń (wersja elektroniczna, forma 

mailowa) lub wręcz odroczenie obowiązku pozyskania takich dokumentów (np. aktualnie np. włoskie 

urzędy skarbowe nie wydają zaświadczeń podatkowych w formie papierowej - w tym certyfikatów 

rezydencji). 

5. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na 

kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji. 
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Postulujemy uproszczenie procedur korzystania ze środków zgromadzonych na rachunku VAT oraz 

przyśpieszenie zwrotu podatku VAT na rachunek bieżący (z 60 dni do 25 dni) 

6. Wydłużenie terminu raportowania płatności dokonanych na rachunki spoza tzw. białej 

listy do 21 dni (obecnie specustawa przedłuża ten termin do 14 dni)  

Działania prewencyjne mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 

jeszcze bardziej utrudnią dotrzymanie tego terminu, który już dziś jest wyzwaniem dla dużych 

przedsiębiorców składających kilkadziesiąt/kilkaset zgłoszeń dziennie. Dodatkowo utrudnieniem jest 

wąskie grono osób, które mogą podpisywać takie zgłoszenia (pełnomocnictwo do podpisywania 

deklaracji nie obejmują zgłoszenia ZAW-NR).  

Formularz online dedykowany do takich zgłoszeń, który mógłby być pomocny w bieżącej sytuacji nie 

daje możliwości masowego zaczytywania danych, wymaga pracochłonnego każdorazowego 

wypełniania szczegółowych danych podmiotu płacącego i wystawiającego fakturę, zatem zgłaszanie 

większej ilości rachunków przy jego użyciu od momentu jego wprowadzenia jest niewykonalne. 

7. Nieuzasadnione przedłużenie terminu do wydania interpretacji indywidualnych 

W Projekcie proponuje się wydłużenie terminu do wydania interpretacji indywidualnych w przypadku 

wniosków złożonych przed wejściem w życie ustawy o trzy miesiące. Dodatkowo, proponuje się, aby 

Minister Finansów mógł w drodze rozporządzenia dodatkowo wydłużyć ten termin maksymalnie do 

trzech kolejnych miesięcy. W efekcie, termin na wydanie interpretacji może zostać wydłużony o 6 

miesięcy. Zwracamy uwagę, że interpretacje indywidualne są narzędziem ochrony podatników, w 

konsekwencji wnosimy o zmianę tego przepisu i wprowadzenie brzmienia,  w świetle którego organy 

mogą wydłużyć termin na wydanie interpretacji o maksymalnie dwa dodatkowe miesiące.  

8. Odroczenie obowiązków sprawozdawczych związanych z tzw ustawą o zatorach 

płatniczych. 

 Zgodnie z nowymi regulacjami podatkowe grupy kapitałowe oraz podmioty, których dochody 

przekraczają 50 mln euro rocznie, zobowiązane są do przekazania Ministrowi Przedsiębiorczości i 

Technologii (MPiT) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych do końca stycznia 2021 r. za rok 2020.  

Przedsiębiorcy uważają, że w obecnej sytuacji obowiązek ten powinien zostać odroczony. Należy 

przede wszystkim wskazać, że u dużych podatników przeprowadzających w skali miesiąca bardzo wiele 

transakcji handlowych, każdy nowy obowiązek sprawozdawczy oznacza zmiany w systemach 

księgowych, aby możliwe było automatyczne generowanie pożądanych danych. Na ten moment nie 

został opublikowany wzór raportu, który będzie składany przez przedsiębiorców.  

Postulujemy, aby pierwszy obowiązek sprawozdawczy został odroczony do roku 2022, tj. aby pierwszy 

raport był składany za rok 2021.  

9. Wydłużenie terminu odroczenia stosowania ustawy o podatku od osób prawnych w 

zakresie podatku u źródła oraz wydłużenie okresu ważności certyfikatów rezydencji 
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Zwracamy również uwagę na konieczność przedłużenia okresu wyłączenia lub ograniczenia stosowania 

art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie 

Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 

ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które odracza stosowanie art. 26 ust. 2e 

ustawy o CIT  do 30 czerwca 2020. Podmioty postulują wydłużenie terminu tego odroczenia do 

momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o podatku od osób prawnych w zakresie WHT, która jest 

zapowiadana przez Resort Finansów.  

Ograniczenie dostępu zagranicznych kontrahentów do ich władz podatkowych może generować dla 

polskich płatników problem z uzyskaniem certyfikatów rezydencji tych kontrahentów i innych informacji 

związanych z dochowaniem staranności w WHT. Stąd wskazanym byłoby w tym kontekście, aby 

podmioty mogły odpowiednio: nie pobierać podatku u źródła albo pobierać go według stawki z 

odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, nawet przy braku aktualnego certyfikatu 

rezydencji – z obowiązkiem uzupełnienia certyfikatów np. do końca I półrocza 2020 r. Alternatywnie 

proponujemy wydłużenie okresu ważności aktualnie posiadanych certyfikatów rezydencji (np. o 

pół roku). Dodatkowo pożądanym byłoby zwiększenie kwoty, do której można stosować kopię (skan) 

certyfikatu oraz wydłużenie terminu płatności podatku u źródła – z uwagi na wspomniane wyżej 

utrudnione możliwości pozyskiwania nowych certyfikatów. 

 

10. Odroczenie obowiązków związanych z raportowaniem schematów TP-R  i 

przygotowaniem dokumentacji TP za 2019 r. 

W zakresie formularza TP-R zwracamy uwagę, że termin na złożenie tego formularza upływa w dniu 30 

września 2020 r. W obliczu zaistniałej sytuacji, mając na uwadze fakt, iż formularz ten zawiera znacząco 

bardziej detaliczne  dane jakie były wymagane względem lat wcześniejszych i wymaga odpowiedniego 

zaangażowania czasowego i osobowego, przedsiębiorcy postulują o wydłużenie terminu do złożenia 

formularza, tj. do przedłużenia terminu na jego złożenie do końca 2020 r. 

11.  Zawieszenie za rok 2019 i za rok 2020 działania art. 15 e ustawy i CIT jak również art. 15 

c 

Należy się spodziewać obniżenia poziomu przychodów za rok 2020 u przedsiębiorców. W konsekwencji, 

będzie to miało przełożenie na mniej korzystny próg (5% bądź 30% podatkowej EBITDA) odliczeń 

wynikający z tych artykułów. W efekcie doprowadziłoby to do pogłębienia skali nieefektywnych kosztów 

podatkowych i w rezultacie pogorszenia sytuacji podatników. 

12. Raportowanie MDR 

Potwierdzenie przez Ministra Finansów, że korzystanie z dobrodziejstw pakietu osłonowego nie pociąga 

za sobą obowiązków raportowania schematów podatkowych do Szefa KAS, w szczególności nie jest 

spełnione kryterium głównej korzyści. 

13. Podwyższenie kwot amortyzacji, zarówno jednorazowej ze 100 tys. jak i jednostkowej z 

10 tys. zł  
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Postulujemy zwiększenie kwot amortyzacji , zarówno jednorazowej ze 100 tys. (np. do 500 tys zł ) jak i 

jednostkowej z 10 tys. zł  (do np. 50 tys zł) co w obecnej sytuacji może stanowić istotną pomoc dla 

przedsiębiorców.  

14. Umorzenie należności podatkowych i składek ZUS za trzy miesiące 2020 r. dla mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców, na których negatywnie wpłynęła obecna sytuacja 

Należy wskazać, że odroczenie ww. należności publicznoprawnych dla przedsiębiorców szczególnie 

dotkniętych obecną sytuacją nie będzie stanowiło dla nich realnej pomocy. Przedsiębiorcy ci po ustaniu 

okresu odroczenia, w dalszym ciągu będą mieć problemy z zapłatą skumulowanych należności. Dlatego 

konieczne jest umorzenie a nie odroczenie tym podmiotom należności podatkowych i składek ZUS na 

czas trwania kryzysu epidemiologicznego. 

15. Wprowadzenie ustawowo prawa do żądania obniżenia czynszu za wynajem (w związku 

ze zdalną pracą większości pracowników) a nie tylko dla najemców w galeriach 

handlowych. 

 

W sferze regulacji prawno-pracowniczych i rynku pracy 

 

1. Praca zdalna  

Pracodawca nie powinien ponosić odpowiedzialności w sytuacji, gdy podczas wykonywania pracy 

zdalnej, o której mowa w ustawie dojdzie do wypadku przy pracy, jeżeli miejscem wykonywania pracy 

jest miejsce zamieszkania pracownika.  

Zmiana warunków zatrudnienia, polegająca wyłącznie na oddelegowaniu pracownika do pracy zdalnej 

nie powinna wymagać wręczenia pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunków pracy. 

Możliwości odpisu od podatku dla pracownika poniesionych kosztów, który pracując z domu 

wykorzystując własny sprzęt lub ponosi inne koszty związane z telepracą (np. internet, zakup sprzętu 

lub też musi dostosować miejsce pracy do wymogów biurowych z własnych środków 

Obecne regulacje pozwalają pracownika wysłać do domu na warunkach pracy zdalnej , ale nie 

uwzględniają podejścia do pracy zdalnej w firmach zlokalizowanych w specjalnych strefach 

ekonomicznych i korzystajacych ze zwolnień podatkowych, które muszą fizycznie wykonywać pracę  

w tych strefach. Zasadne jest wprowadzenie zmian, w ten sposób, że pracownicy pracujący w strefie 

mogliby być zatrudnieni w warunkach telepracy.  

2.  Badania lekarskie 

 

W Projekcie (art. 1 pkt. 8 Projektu) zawieszone jest wykonywanie badań okresowych pracowników, 

natomiast nie została uregulowana kwestia badań wstępnych i kontrolnych tj. ( art. 229 § 1 i § 2 Kodeksu 

pracy. Obecnie problem występuje nie tylko w przypadku badań kontrolnych. Jest to tym bardziej 

zasadne, że przepisy dotyczące transportu drogowego odniesiono również do badań wstępnych.  

Przepis należy rozszerzyć również o badania epidemiologiczno – sanitarne ponieważ ich wykonywanie 

obecnie jest również niemożliwe z uwagi na przeciążenie pracą stacji sanitarnych. 
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3. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy  

 

Należy rozważyć następujące zmiany w Projekcie (art. 1 pkt. 10 Projektu - zmiana do art. 15g): 

- wprost należy zaznaczyć, że instytucje opisane w niniejszym artykule mogą dotyczyć tylko określonej 

części pracowników. 

- całość wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem 

czasu pracy w zakresie za ten obniżony czas pracy powinny być objęte dofinansowaniem ze środków 

FGŚP. 

- w zakresie warunku niezalegania w regulowaniu zobowiązań podatkowych oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS proponujemy dodać, że nie 

dotyczy on tych przedsiębiorców w określonych sytuacjach. Postulujemy także rozważenie usunięcia 

tego warunku ponieważ w momencie, w którym przedsiębiorcy będą występować o dofinansowanie, w 

niektórych przypadkach mogą już zachodzić przesłanki do zgłaszania upadłości z uwagi na utratę 

płynności i niemożliwość zaspokajania wszystkich wierzycieli terminowo. 

- Konieczne jest zrównanie w ramach równego traktowania także usługodawców/wykonawców 

wykonujących umowy dzieło, w szczególności w zakresie informatyki, programów komputerowych, jak 

również różnego typu analiz, ekspertyz, projektów. Często doradcy finansowi, ekonomiczni, techniczni, 

czy freelancerzy pracują na podstawie umów o dzieło - ich również należy objąć wsparciem. 

- w ust. 6 proponujemy dać przedsiębiorcy możliwość obniżenia wynagrodzenia o większą % wartość 

przy pozostawieniu progu minimalnego wynagrodzenia. Konieczne jest zróżnicowanie możliwego % 

obniżenia wynagrodzenia w zależności od czasu trwania przestoju. 

- w naszej ocenie dofinansowanie ze środków FGŚP jest ustalona na zbyt niskim poziomie, a dodatkowo 

wskazanie, że dofinansowanie można otrzymać „do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za 

pracę” powoduje że przedsiębiorca może nie otrzymać go wcale nawet jeżeli spełnił wszystkie warunki 

określone ustawą. W związku z powyższym proponujemy wskazać, że dofinansowanie następuje w 

wysokości 70% nie mniej niż  minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

- Spadek obrotu powinien być liczony nie wcześniej niż od 1 lutego, a porównanie powinno nastąpić do 

stycznia 2020 r. 

- wprowadzanie obligatoryjnego trybu stosowania przepisów obowiązujących dla zmiany układu 

zbiorowego pracy lub podpisywania porozumień z zakładowymi organizacjami jest nadmierne w okresie 

stanu epidemii.  

 

4. Możliwość powierzenia innej pracy 

 

Dodatkowo postulujemy uwzględniając stopień zagrożenia rozprzestrzenianiem się COVID-19 na 

danym obszarze, że pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę na okres dłuży niż 

wynikający z 42 § 4 Kodeksu pracy. 

 

5. Możliwość wysyłania pracowników na urlopy zaległe 
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W przypadku urlopów zaległych (z lat ubiegłych), postulujemy możliwość wysyłania pracownika na taki 

urlop decyzją pracodawcy np. z uwagi na przestój w pracy. Również możliwość wysyłania pracowników 

także na urlop bieżący, proporcjonalny do przepracowanego czasu w tym roku lub przynajmniej na urlop 

pozostały z r. 2019 (to wg obecnie obowiązujących przepisów nie jest jeszcze urlop zaległy). 

 

6. Zatrudnianie cudzoziemców  

 

Postulujemy: 

a) Jeżeli w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, a w przypadku ogłoszenia 

stanu epidemii – w okresie jego obowiązywania, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem 

SARSCoV-2, tracą ważność dokumenty legalizujące pracę cudzoziemca na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej okres ważności tych dokumentów powinna ulega przedłużeniu z mocy 

prawa do upływu 90 dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii. 

b) Umożliwienie wojewodom wszczęcia postępowania pobytowego cudzoziemca bez 

konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim (obecnie do wszczęcia 

postępowania jest konieczne, by wniosek pobytowy nie zawierał braków formalnych, a brak 

osobistego stawiennictwa cudzoziemca należy do takich braków) – zmiana mogłaby polegać 

na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania oryginału paszportu nie 

jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić w toku postępowania, aż do 

dnia wydania decyzji przez wojewodę. 

c) Wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosków pobytowych przez 

cudzoziemców – w kontekście ograniczonych możliwości przemieszczania się problematyczne 

może być nawet wysłanie wniosku pobytowego pocztą. 

d) Zawieszenie konieczności przeprowadzania przez podmioty powierzające wykonywanie pracy 

cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach o pobyt i pracę oraz o zezwolenia 

na pracę typ A informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

pracodawcy na lokalnym rynku pracy. 

 

7. Elektroniczna dokumentacja w relacji pracownik- pracodawca 

 

Postulujemy wprowadzenie przepis umożlwiającego, aby w czasie epidemii wszystkie dokumenty 

wymagane innymi przepisami w relacji pracownik – pracodawca w formie pisemnej, mogły być 

procesowane elektronicznie (bez podpisu kwalifikowanego). W wyniku braku zmiany przepisów 

narażamy pracowników na opuszczanie miejsca zamieszkania w celu dostarczenia dokumentów do 

placówki pocztowej  lub siedziby przedsiębiorstwa, co biorąc pod uwagę obecne rozwiązania 

technologiczne jest niepotrzebnym ryzykiem. Wystarczającą formą potwierdzenia powinna być 

wiadomość email ze skanem/zdjęciem oryginalnego dokumentu wysłana z indywidualnej służbowej 
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skrzynki mailowej do której pracownik jako jedyny posiada hasło. W praktyce obecny stan prawny może 

uniemożliwić pracownikom złożenie części dokumentów w ten sposób skuteczny. 

 

8. Działania wspierające pracodawców oraz pracowników  

 

W celu przeciwdziałania COVID-19 ABSL postuluje, aby pracodawca miał prawo do podejmowania 

adekwatnych i stosownych do okoliczności czynności, a w szczególności powinien mieć prawo:  

- żądać od pracownika informacji czy przebywał w ostatnim czasie w miejscu zagrożonym zakażeniem 

COVID-19;  

- kontrolować stan zdrowia pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, w szczególności poprzez  

pomiar temperatury ciała pracownika;  

- żądać od pracownika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, iż jest zakażony COVID-19 lub 

który przebywał ostatnio w miejscu zakażenia COVID-19 lub miał kontakt z osobą zakażoną COVID19, 

aby poddał się niezbędnym badaniom lekarskim;  

- wprowadzić w miejscu pracy dodatkowe wymagania sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy;  

- przez uzasadniony czas nie dopuścić do pracy pracownika wobec którego istnieje uzasadnione 

podejrzenie, iż jest on nosicielem COVID-19. 

- delegować pracownika do miejsca zagrożonego COVID-19 wyłącznie w niezbędnych przypadkach 

oraz za zgodą pracownika, chyba że charakter prowadzonej przez pracodawcę działalności lub 

charakter pracy wymaga takiego przemieszczania się, a odmowa pracownika mogłaby spowodować 

niemożliwe do przezwyciężenia trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, lub mogłaby 

narazić na utratę zdrowia lub życia osoby trzecie.  

- powyższe stosowałoby się także do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.   

 

W świetle obecnej sytuacji apelujemy o zawarcie powyższych postulatów i zmian w Projekcie. Ze swojej 

strony zaś deklarujemy gotowość do prac i konsultacji nad rozwiązaniami prawnymi i podatkowymi 

wspierającymi polską gospodarkę w tym trudnym dla wszystkich, w tym też dla przedsiębiorców, czasie. 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Jolanta Jaworska  

Wiceprezes Rady Strategicznej ds. Publicznych i Regulacyjnych 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 
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Marcin Nowak 

Prezes Zarządu 

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych 

 

 

 


