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Nr 3/2020                         Warszawa, 2020-03-25 / środa 

 

Solidarni z Biznesem 
Zapraszamy do zapoznania się z akcją wspierania mikroprzedsiębiorstw „Nie pozwolę Ci się zamknąć” 

organizowaną przez KIG (#SolidarnizBiznesem).  

➔ Więcej informacji https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac 

 

 

Koronawirus – sprawdź co wprowadzenie stanu 

epidemii oznacza dla przedsiębiorców 
 

Od 20 marca w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obowiązuje w Polsce stan epidemii, czyli 

szczególny stan prawny wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.), w celu 

podjęcia określonych w tej ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla 

zminimalizowania skutków epidemii. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.een.org.pl/component/content/article/59130:koronawirus-sprawdz-

co-wprowadzenie-stanu-epidemii-oznacza-dla-przedsiebiorcow 

 

Źródło: EEN 

 

 

Co mówi nam PKB? 
 

Wraz z początkiem epidemii, widocznym spowolnieniem, czy wręcz kryzysem gospodarczym, do 

którego się ona zapewne przyczyni, zdążyły pojawić się już liczne prognozy dotyczące PKB. Wynoszą 

one od ok. 2 proc. na minusie do prawie 3 proc. na plus. Istna astrologia! Jakkolwiek warto uzmysłowić 

sobie, o czym tak naprawdę świadczy wskaźnik PKB. 

 

Produkt Krajowy Brutto stanowi najważniejszy wskaźnik wzrostu gospodarczego i rozumiany jest, jako 

całkowita wartość dóbr i usług wypracowana w ciągu roku. W jego skład wliczana jest konsumpcja, 

wydatki rządu, inwestycje, eksport pomniejszony o import. W celu określenia czy takowy wzrost 

wystąpił, należy zsumować wartość dóbr i usług wytworzonych w ciągu roku, porównać do roku 

poprzedniego i uwzględnić korektę o poziom inflacji. 

https://kig.pl/nie-pozwole-ci-sie-zamknac
https://www.een.org.pl/component/content/article/59130:koronawirus-sprawdz-co-wprowadzenie-stanu-epidemii-oznacza-dla-przedsiebiorcow
https://www.een.org.pl/component/content/article/59130:koronawirus-sprawdz-co-wprowadzenie-stanu-epidemii-oznacza-dla-przedsiebiorcow
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➔ Czytaj więcej: https://kig.pl/o-kig/dzialalnosc-ekspercka-kig-2/blog/szczegoly-2/16738/  

 

 

Porównanie rozwiązań wspierających  biznes 

i zmniejszających konsekwencje pandemii  

COVID-19 w poszczególnych krajach 
 

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją pakietu informacyjnego odnośnie antykryzysowych 

środków zaradczych, podejmowanych w różnych krajach świata. 

 

 

NIDERLANDY 
 

 

Materiał opracowany jest przez Członka PCCNL - firmę LBEA B.V. 

W razie pytań odnośnie informacji poniżej - proponujemy kontaktować się bezpośrednio pod 

adresem e-mail: info@lbea.nl  

W przypadku zapotrzebowania na pomoc w składaniu wniosków o pomoc w w.w. zakresie prosimy 

o kontakt na adres e-mail: info@adwokat.nl  

 

Na dzień 19.03.2020 według informacji udostępnionych na oficjalnych portalach rządowych, 

wprowadzone zostały lub planowane są niżej opisane generalne środki pomocowe dla 

przedsiębiorstw, których sytuacja ekonomiczna uległa pogorszeniu z powodu epidemii COVID-19 

(koronawirus). 

 

1. Odroczenie płatności podatków. (Uitstel betalen belasting) 

Urząd Skarbowy poinformował, że przedsiębiorcy mogą się ubiegać o odroczenie płatności podatków. 

Dotyczy to podatku PIT, CIT, VAT oraz podatków od wynagrodzeń. Po otrzymaniu pisemnego i 

umotywowanego wniosku Urząd Skarbowy zaprzestanie pobierania podatków. Przedsiębiorstwo nie 

będzie też musiało płacić grzywny za nieterminowe opłacenie VAT lub podatku od wynagrodzeń.  

 

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-

belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen  

  

https://kig.pl/o-kig/dzialalnosc-ekspercka-kig-2/blog/szczegoly-2/16738/
mailto:info@lbea.nl
mailto:info@adwokat.nl
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
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2. Obniżenie tymczasowego oszacowania podstawy opodatkowania. 

W przypadku przedsiębiorstw, które ze względu na epidemię COVID-19 spodziewają się niższego zysku 

możliwe jest zmiana wstępnego oszacowania podstawy opodatkowania (wysokości zysków) dla celów 

podatków PIT lub CIT.  

 

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-

belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen  

  

3. Okresowe obniżenie odsetek  

Obniżone zostaną odsetki stosowane przez Urząd Skarbowy. 

Odsetki za opóźnienie w płatności zobowiązań podatkowych zostają obniżone od dnia 23 marca 2020 

z 4% do 0,01%. Dotyczy to odsetek za opóźnienie w płatności wszystkich zobowiązań podatkowych. 

 

Źródło: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-

belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen  

  

4. Tymczasowy awaryjny fundusz pomostowy zatrudnienia (Noodfonds overbrugging 

werkgelegenheid - NOW). 

NOW zastępuje dotychczas przyznane skrócenia czasu pracy (werktijdverkorting), które przestają 

obowiązywać. Według oficjalnej informacji pracodawcy mogą wnioskować o (rządowy) „znaczną 

partycypację w kosztach wynagrodzeń”. Zaliczkę na poczet tych kosztów pracodawcy otrzymują od 

UWV. Dzięki temu przedsiębiorcy będą w stanie utrzymać stan zatrudnienia mimo spadku przychodów.  

 

Źródła:  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx  

  

5. Tymczasowy dochód gwarantowany oraz pożyczki dla osób samozatrudnionych oraz małych i 

średnich przedsiębiorstw (Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb)  

Osoby samozatrudnione oraz mali i średni przedsiębiorcy, które posiadając rentowną działalność 

znajdują się tymczasowo w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19, mogą otrzymać wsparcie w 

wysokości EUR 1.500 miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania.  

 

Źródło: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

 

 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
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6. Pomoc dla przedsiębiorstw bezpośrednio dotkniętych kryzysem (Compensatieregeling: 4000 EUR 

voor direct getroffen ondernemers) 

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło 17 marca 2020, że przedsiębiorstwa z branż bezpośrednio 

dotkniętych kryzysem oraz wprowadzonymi w związku z nim przez rząd środkami (m.in. kultura, 

turystyka, hotelarstwo i gastronomia, wydarzenia publiczne) otrzymają w niedługim terminie 

bezpośrednie wsparcie w kwocie EUR 4.000. 

 

Źródła: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-

coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen  

  

7. Rozszerzenie udzielania gwarancji pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw (Verruiming van 

de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C) 

Aby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys wywołany COVID-19 

obniżono wymogi udzielenia zabezpieczenia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorców. Środek 

ten (nowe, łagodniejsze warunki udzielania przez Państwo zabezpieczeń) obowiązuje od 16 marca.  

Wnioski o udzielenie zabezpieczenia można składać do 1 kwietnia 2021. 

 

Źródła: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb  

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

  

8. Rozszerzenie programu gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw (Verruiming regeling Garantie 

Ondernemersfinanciering). 

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które mają problemy z uzyskaniem pożyczek lub gwarancji 

bankowych mogą skorzystać z programu gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw.  

  

9. Obniżenie odsetek od kredytów Qredits dla małych przedsiębiorstw (Rentekorting kleine 

ondernemers op microkrediten Qredits) 

Rząd wesprze kwotą maksymalnie EUR 6 milionów Qredits – prywatnego kredytodawcę 

zapewniającego mikrokredyty dla małych przedsiębiorców i startup-ów, w celu umożliwienia 

odroczenia spłat przez przedsiębiorców dotkniętych kryzysem na okres 6 miesięcy.  

 

Źródła:  

https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-

van-aflossing/ 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

 

 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-van-aflossing/
https://qredits.nl/over-qredits/nieuws/qredits-introduceert-extra-hulpmaatregel-2-rente-bij-uitstel-van-aflossing/
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/
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INDIE 
 

 

Rząd Indii przygotowuje pakiet ratunkowy dla indyjskich linii lotniczych o wartości 1,6 mld USD. W jego 

ramach mogą zostać czasowo zawieszone podatki nałożone na sektor lotniczy. 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.businesstoday.in/sectors/aviation/coronavirus-modi-govt-16-billion-

rescue-package-aviation-sector/story/398648.html  

 

 

 

SRI LANKA 
 

 

Chiny udzielają pilnej pomocy finansowej w wysokości 500 mln USD, w tym na walkę z pandemią 

COVID-19 

 

➔ Czytaj więcej: http://www.ft.lk/front-page/China-extends-500-m-urgent-financial-assistance-to-

SL/44-697785  

 

 

 

SRI LANKA 
 

 

Bank Światowy przekaże fundusz w wysokości 100 mln USD, na walkę z COVID-19 

 

➔ Czytaj więcej: https://www.thedailystar.net/business/news/wb-give-100m-help-fight-

coronavirus-1881901  

 

 

 

 

 

https://www.businesstoday.in/sectors/aviation/coronavirus-modi-govt-16-billion-rescue-package-aviation-sector/story/398648.html
https://www.businesstoday.in/sectors/aviation/coronavirus-modi-govt-16-billion-rescue-package-aviation-sector/story/398648.html
http://www.ft.lk/front-page/China-extends-500-m-urgent-financial-assistance-to-SL/44-697785
http://www.ft.lk/front-page/China-extends-500-m-urgent-financial-assistance-to-SL/44-697785
https://www.thedailystar.net/business/news/wb-give-100m-help-fight-coronavirus-1881901
https://www.thedailystar.net/business/news/wb-give-100m-help-fight-coronavirus-1881901
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SRI LANKA 
 

 

Rząd planuje otworzyć szereg rządowych sklepów z podstawowymi artykułami codziennego użytku, z 

uczciwymi cenami w celu powstrzymania spekulacji cenowej i rozwoju czarnego rynku. 

 

➔ Czytaj więcej: https://kathmandupost.com/money/2020/03/17/government-to-open-fair-price-

shops-to-allay-fears-of-shortages-and-price-hikes  

 

 

 

SRI LANKA 
 

 

Rząd ograniczy wydatki zaplanowane w budżecie o 1 mld MVR (ok 60 mln EUR), jako jeden z elementów 

walki z wpływem epidemii COVID-19 na gospodarkę. 

 

➔ Czytaj więcej: https://en.sun.mv/58816  

 

https://kathmandupost.com/money/2020/03/17/government-to-open-fair-price-shops-to-allay-fears-of-shortages-and-price-hikes
https://kathmandupost.com/money/2020/03/17/government-to-open-fair-price-shops-to-allay-fears-of-shortages-and-price-hikes
https://en.sun.mv/58816

