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Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

W odpowiedzi na ogłoszone w dniu 18.03.2020 r. przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej propozycje
załcżeń specustawy dot. pakietu osłonowego dla biznesu, Rada Regionów Konfederacji Lewiatan,
przedkłada na Pańskie ręce swoje stanowisko w ramach postulatów Konfederacji Lewiatan ( r,rl

załączniku ) z prośbą o pilną interwencję mającą na celu ochronę interesów polskich MŚP, w tym
nadzi,vyczajnym dla nas wszystkich czasie, l(onfederacja Lewiatan od pierwszych zapowiedzi
stworzenia pakietu osłonowego przedkłada stronie rządowej postulaty przedsiębiorców, my natomiast
chcemy szczególnie zwrócić uwagę na to, co dotyczy małych, średnich i mikroprzedsiębiorców.

Rada Regionów to kolegialny organ działający w ramach Konfederacji Lewiatan, składający się z

Prezesów żO Związkow Regionalnych działających we wszystkich województwach, w 26 miastach
Polski. Związki Regionalne Konfederacji Lewiatan zrzeszają ponad ż75O firm (dających zatrudnienie
ponad 24Otyś pracowników), wśród których lnaczna większośc stanowią polskie firmy z sektora MŚP.

Reprezentowani przez nas pracodawcy i przedsiębiorcy z duzym rozczarowaniem przyjęli przekazane
załozenia pakietu osłonowego (tarczy antykryzysowej). Odnosimy wrażenie, że Rząd i prezydent nie
doceniają skali zagrozenia dla gospodarki wywołanego pandemią. Biorąc pod uwagę fakt, iz negatywne
skutki wywołane rozprzestrzenianiem się wirusa nakładają się na zauważalne juz wcześniej symptomy
spowolnienia gospodarczego, nie będzie przesadą jak stwierdzimy, że sytuacja naszych
przedsiębiorców moze w bardzo szybkim czasie stać się tragiczna. Mamy do czynienia z

bezprecedensowym zagrożeniem dla bytu przedsiębiorców, jak i dla całej gospodarki. Dlatego
konieczne są działania szybkle, radykalne iodbiegające od schematów biurokratycznych. Dobry
przykład płynie z wielu państw europejskich, które bardzo powaznie potraktowały sprawę pomocy
przedsiębiorcom i to zarówno co do wysokości pomocy, jak i co do przyjętych, radykalnych rozwiązań.

W związku z powyższym, w pierwszym rzędzie, uwazamy, że pomoc skierowana dla przedsiębiorców
powinna mieĆ charakter systemowy. Trzeba podjąć realne działania, zeby ochronic byt
przedsiębiorców i starać się ochronić miejsca pracy. Oczekiwalibyśmy prawdziwych ulg np. czasowej
abolicji w zakresie podatków i składek ZUS, tak żeby pracodawcy mogli zachować płynność finansową.
JednoczeŚnie konieczne jest wprowadzenie możliwości związanych z grożącymi przestojami
przedsiębiorców takich jak proponowane współfinansowanie wynagrodzeń - ale tak, źeby to była
prosta procedura, moźliwa do zastosowania zaraz po wejściu w życie odpowiednich przepisów, bez
zbędnych formalizmów, z wykluczeniem możliwości podejmowania arbitralnych decyzji przez
urzędników. Dotyczy to również innych rozwiązan: powinny one być proste i działać automatycznie.
Postulujemy równiez, zeby podstawowe działania osłonowe dotyczyły, co do zasady, wszystkich
przedsiębiorców a nie poszczególnych branż czy kategorii.

Popieramy postulaty sformułowane przez Zarząd Konfederacji Lewiatan, zwracając szczególną uwagę
na następujące:



1. AboIicja wszelkich danin publicznych co najmniej do 1 lipca, w tym przede wszystkim podatków
iskładekZUSoraz odroczenieterminów na złożenie deklaracji izeznań podatkowych ido 1lipca 2020
r.

2. Wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT
i przyspieszenie zwrotów podatl<u VAT z deklaracji

3. Utrzymanie zatrudnienia przy obnizonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu
działalności firm poprzez dofinansowanie wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub
obniżonego wymiaru czasu pracy,

Jednocześnie chcielibyśmy dodać postulaty formułowane prlez przedsiębiorców w regionach, takie
ja k:

1,. Czasowe zwolnienie z obowiązku płatności podatku od nieruchomości wykorzystywanych do
prowadzenia działainości gospodarczej do 31 grudnia 202O r,, połączone z odpowiednim
zabezpieczeniem budzetów samorządów przez budżet centrainy Qra7 z wprowadzeniem
czasowego zakazu wypowiadania umów najmu,

2. Wydłuzenie terminu do 90 dni, w którym powstaje obowiązek dłuznika do złozenia wniosku o

ogłoszenie upadłości.

3. Ograniczenie wymogów formalnych związanych ze zwolnieniami grupowymi.
4, Ułatwienia przy zatrudnianiu cudzoziemców oraz przedłużenie okresów przy procedurze

uproszczonej - oświadczeniowej, minimum o kolejne 6 miesięcy.

5. Nieograniczanie wysokości pomocy publicznej do wysokości pomocy de minimis w
przypadkach gdy wynika ona z epidemii koronowirusa,

fulamy nadzieję, że wspólnym działaniem uda nam się przekonać decydentów do bardziej odważnych
działań na rzecz rodzimej gospodarki, w tych trudnych dla wszystkich chwilach. Jako Rada Regionów
Konfederacji Lewiatan oczekujemy, że wyżej wymienione działania będą wprowadzone prty
m i n i ma l nych i prostych proced u rach ad mi nistracyj nych.
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