TARCZA 4.0
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
Dopłaty stosuje się do kredytów udzielanych przedsiębiorcom na podstawie umowy kredytowej zawartej od dnia wejścia w
życie ustawy, a jeżeli umowy zostały zawarte wcześniej pod warunkiem ich dostosowania do wymogów ustawy. Umowy
kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Dopłaty nie stanowią przychodu w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kredytów z dopłatami udzielają banki, które zawarły z BGK umowę o
współpracy. BGK publikuje na swojej stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami.
Dofinansowanie obejmuje jedynie część oprocentowania należnego bankowi:



mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy – 2 punkty procentowe,
pozostali przedsiębiorcy – 1 punkt procentowy.

Dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy.
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne
Dłużnik, który będzie chciał rozpocząć proces restrukturyzacyjny swojego przedsiębiorstwa będzie miał czas na zawarcie
umowy z doradcą restrukturyzacyjnym do dnia 30 czerwca 2021 roku. Może wówczas obwieścić w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, w normalnym układzie dokonuje tego sąd. Obwieszczenie
może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu
wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.
Określenie zasad wykonywania pracy zdalnej
Możliwość wykonywania pracy zdalnej może zostać polecona pracownikowi, który posiada umiejętności i możliwości do
wykonywania takiej pracy. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną ma
zapewniać pracodawca. Pracownik może użyczać swoich materiałów i narzędzi o ile wszystkie dane, informacje i
tajemnice przedsiębiorstwa będą odpowiednio chronione i zabezpieczone. Na polecenie pracodawcy pracownik
wykonujący pracę zdalną ma obowiązek ewidencjonować wykonywane czynności: opis czynności, datę i czas jej
wykonywania. Ewidencja prowadzona jest w formie i z częstotliwością określoną przez pracodawcę.
Urlopy wypoczynkowe
W okresie epidemii 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.
Wnioski do ZUS tylko w formie elektronicznej
Wszystkie wnioski kierowane do ZUS w związku z tarczą antykryzysową takie jak:




zwolnienie z opłacania składek,
wypłata świadczenia postojowego,
udzielenia ulgi w spłacie należności

Świadczenie postojowe
Przyznanie świadczenia postojowego zmienia nieco założenia do przyznania tego świadczenia. Zmodyfikowany został
zapis art. 15zq ust. 1, z którego wynika, że osobie prowadzącej działalność gospodarczą:


przed
zmianą:
“przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu”
 po
zmianie:
“przysługuje świadczenie postojowe”.
Po zmianie przepisów w ustawie tarcza 4.0 świadczenie postojowe będzie przysługiwało osobie prowadzącej pozarolniczą
działalność gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, która
posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba ta podlegała ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście przedsiębiorca będzie musiał
spełniać pozostałe warunki zapisane w ustawie. Wniosek o świadczenie postojowe dla przedsiębiorcy należy złożyć przez
PUE-ZUS na formularzu RSP-D.
Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
Przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie z FGŚP są zobowiązani do powiadamiania na piśmie w terminie 7 dni
dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy o zmianie mającej wpływ na wysokość wypłacanej transzy środków. Nie
ma już obowiązku comiesięcznego składania obszernego oświadczenia na temat stanu zatrudnienia i wynagrodzeniach
pracowników.

