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Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na przekazane elektronicznie do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
pismo z 25 listopada br. z apelem o wsparcie branży taksówkarskiej, uprzejmie dziękuję
za przekazane postulaty, jednocześnie informuję, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy
i Technologii analizuje na bieżąco wpływ ograniczeń wynikających z epidemii zarówno na
całą polską gospodarkę, jak i na poszczególne sektory. Razem z przedsiębiorcami,
przedstawicielami branż, urzędami i instytucjami pracujemy nad tym, aby wprowadzane
rozwiązania były jak najbardziej skuteczne oraz uwzględniały położenie poszczególnych
branż w obliczu drugiej fali epidemii koronawirusa.
W dniu 9 listopada br. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą tzw. Tarczę Branżową,
powstałą m.in. przy współudziale MPRiT. Na podstawie ustawy przedsiębiorcom, których
przeważająca działalność oznaczona jest właściwymi kodami PKD, przysługiwać będzie
szereg instrumentów wsparcia. Wśród kodów objętych pomocą znajduje się m.in. kod
49.32.Z - działalność taksówek osobowych. Przedsiębiorcy, którzy według stanu na
30 września br. prowadzili jako przeważającą działalność taksówkarską, będą mogli
ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS za listopad br.
Ponadto uprzejmie informuję, że ustawa umożliwia dalsze przedłużenie środków wsparcia
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.
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Informuję również, że dotychczas przedsiębiorcy mogli korzystać z pakietu rozwiązań,
składających

się

na

tzw.

Tarczę

antykryzysową,

skierowanego

do

wszystkich

przedsiębiorców. Wśród rozwiązań znalazły się, m.in. zwolnienie ze składek ZUS,
dofinansowanie do wynagrodzeń czy subwencje finansowe.
Przedsiębiorcy w dalszym ciągu mogą korzystać z dostępnych środków wsparcia z Tarczy
antykryzysowej. Wśród nich nadal aktywne są m.in. środki z właściwych urzędów pracy
dla przedsiębiorców, którzy dotychczas z nich nie skorzystali czy odstąpienie ZUS od
pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. Ponadto,
aktualnie z powodu epidemii ZUS nie nalicza opłaty prolongacyjnej związanej
z odroczeniem terminu płatności lub rozłożenia na raty należności z tytułu składek do
ZUS.
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:


odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,



odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,



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.
Dodatkowo informuję, że wśród już dostępnych środków wsparcia znajduje się m.in.
Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK): https://www.bgk.pl/pakietpomocy/. W ramach Pakietu można ubiegać
się, np. o nieoprocentowane pożyczki płynnościowe POIR, dopłaty do oprocentowania
kredytów zarówno nowych, jak i już zaciągniętych czy też o gwarancje de minimis do 80%
kwoty kredytu. W odniesieniu do dopłat trwają prace nad wydłużeniem terminu ich
stosowania do 30 czerwca 2021 r. oraz wprowadzeniem upoważnienia dla ministra
właściwego ds. gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia wykazu działalności
gospodarczych szczególnie dotkniętych skutkami COVID-19. Przedsiębiorcy ci będą mogli
ubiegać się o udzielenie kredytów ze stuprocentową dopłatą do oprocentowania
(standardowo 80%).
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Dostępna jest również pomoc dla firm w kryzysie, której operatorem jest Agencja Rozwoju
Przemysłu. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców w trudnościach, którzy są w trakcie
postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji. Podstawą tego
wsparcia jest przygotowana przez MRPiT ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu
ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorców. Na pomoc firmom w kryzysie jest do
dyspozycji 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat. Wniosek o wsparcie można złożyć
w ARP bezpośrednio, elektronicznie na skrzynkę ePUAP albo drogą pocztową. Informacje
na temat zasad wsparcia oraz wzór wniosku znajdują się na stronie ARP:
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy.
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą także skorzystać z preferencyjnego finansowania
dłużnego w ramach programów unijnych na lata 2014-2020: COSME, Horyzont 2020
i EaSI. Szczegółowe informacje na temat programów i instytucji finansujących dostępne są
na stronie KPK ds. Instrumentów Finansowych: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/.
Przedsiębiorców na bieżąco wpiera również Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
która na swojej stronie w zakładce „Biznes a koronawirus” zamieszcza informacje na
temat prowadzenia działalności w trakcie epidemii. Do 23 grudnia 2020 r. przedsiębiorcy
mogą składać wnioski o dotacje na usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie
dostosowania

firmy

do

nowych

realiów

rynkowych

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow-covid.
Aktualizacja informacji o przysługującej firmom pomocy dokonywana jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa.

Z poważaniem
Zbigniew Wojciechowski
zastępca dyrektora departamentu
[podpisano elektronicznie]
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