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Konstytucja Biznesu
i setki ułatwień dla firm
Jadwiga Emilewicz

Minister Przedsiębiorczości i Technologii

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii pracujemy
z przedsiębiorcami i dla przedsiębiorców. Kontynuując
działania podjęte przez Premiera Mateusza Morawieckiego
pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które poprawią
prawne i instytucjonalne otoczenie biznesu. Zmiany, które
udało nam się wprowadzić w ciągu ostatnich dwóch lat
przyniosły już konkretne efekty. To poprawa nastrojów
wśród przedsiębiorców, wzrost znaczenia małych
i średnich przedsiębiorców oraz większa liczba nowych firm.
Konstytucja Biznesu pokazała, że jest wiele przestrzeni do
poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej
w Polsce – wiele zmian już się dokonało, nad kolejnymi
intensywnie pracujemy. Co ważne robimy to wspólnie
z przedsiębiorcami, uważnie wsłuchując się w ich
postulaty i potrzeby.
Naszym celem jest wsparcie przedsiębiorczości, ale
także stymulowanie pracodawców do podejmowania
odpowiedzialnych działań na rzecz pracowników.
Naszą wspólną misją jest podnoszenie efektywności
polskiego biznesu przez rozwój innowacyjnych rozwiązań.
Chcemy w ten sposób uzyskiwać coraz to lepsze
wyniki gospodarcze, tak aby owoce tej wspólnej pracy
przekładały się na poprawę warunków zatrudnienia dla
polskich pracowników oraz oferty rynkowej dla polskich
konsumentów.

#100ZmianDlaFirm



Oszczędności dla firm



Jednorazowa











#KonstytucjaBiznesu





Mniej obowiązków
sprawozdawczych
Mniej formalności przy
inwestycjach
budowlanych
Łatwiejsze prowadzenie
księgowości
w małych firmach



7

amortyzacja
do 100 tys. zł
Łatwiejsze odzyskiwanie
należności

Prawo Przedsiębiorców –
jasne zasady prowadzenia
firmy, ponad
mld zł
oszczędności dla
firm w ciągu 10 lat

#PakietMŚP
– wkrótce



Mniej uciążliwe kontrole





Wzmocnienie pozycji
przedsiębiorcy w relacjach
z urzędami poprzez
domniemanie uczciwości
przedsiębiorcy,
rozstrzyganie wątpliwości
faktycznych na korzyść
przedsiębiorców oraz
przyjazną interpretację
przepisów
Działalność nierejestrowa
– drobna działalność
zarobkowa bez
konieczności rejestracji
Ulga na start – pierwsze
6 miesięcy działalności
firmy bez płacenia składek
społecznych ZUS
Rzecznik MŚP – gwarant
praw przedsiębiorców

Prawie 50 uproszczeń
w prawie podatkowym
i gospodarczym, dzięki
którym w kieszeniach
przedsiębiorców zostanie
przez 10 lat blisko

4 mld zł






Wynagrodzenie małżonka
w końcu stanie się
kosztem podatkowym
Jednorazowo będzie
można odliczyć stratę
podatkową do 5 mln zł
Likwidacja obowiązku
okresowych szkoleń BHP
dla 5 mln pracowników
w mniej wypadkowych
branżach

#MałyZUS





Niższe, proporcjonalne
do przychodów składki
na ZUS dla najmniejszych
firm od 1 stycznia 2019 r.
Prawie



5,4 mld zł

więcej w portfelach

małych firm na przestrzeni
10 lat



#SukcesjaFirm

Jeżeli prowadzisz
jednoosobową
działalność gospodarczą,
a Twoje przychody w 2018
roku nie przekroczyły
średniomiesięcznie 5250
zł, już od 1 stycznia 2019 r.
będziesz mógł skorzystać
z Małego ZUS-u







Od listopada gwarancja
ciągłości funkcjonowania
firmy wpisanej do
CEiDG nawet po śmierci
właściciela dzięki
instytucji zarządcy
sukcesyjnego
Pracownicy nie stracą
pracy, a firma zachowa:
NIP, wszystkie koncesje,
umowy, zezwolenia

E-akta
– od 1 stycznia 2019


1,3 mld zł
w ciągu 10 lat



10 zamiast
50 lat – o tyle

skracamy obowiązek
przechowywania
akt pracowniczych.
Informacje niezbędne do
ustalenia emerytury lub
renty na bieżąco w ZUS.
Nie trzeba będzie już
poszukiwać dokumentów
u byłych pracodawców

Osoba, która będzie
chciała dalej prowadzić
firmę, nie zapłaci podatku
od spadków
Obecnie w CEIDG jest
ponad 200 tys. osób, które
rozpoczęły działalność na
początku lat 90-tych
i mają obecnie ponad
65 lat; to właśnie dla nich
są te rozwiązania, aby
z chwilą ich odejścia, ich
firma nie przestawała
istnieć

Rozwiązania, które
pozwolą zaoszczędzić
przedsiębiorcom





Możliwość prowadzenia
dokumentacji
pracowniczej w postaci
elektronicznej
Pensja na konto –
jako domyślna forma
wypłaty wynagrodzenia
pracownikom

Walka z zatorami
płatniczymi
Około 80-90 proc. polskich
firm ma problemy
z przeterminowanymi
płatnościami. Dlatego
proponujemy:







Gospodarka cyfrowa
Wspólnie z zewnętrznymi partnerami prowadzimy prace nad
upowszechnianiem płatności bezgotówkowych

Płatności elektroniczne

E-faktura

krótsze terminy płatności
(30 dni dla instytucji
publicznych, max. 60 dni
dla dużych firm)





publikowanie informacji
o praktykach płatniczych
i terminach zapłaty przez
największe firmy



ulgę na złe długi

1800 terminali

w urzędach, ponad 60%
urzędów akceptujących
płatności kartą.



2000

terminali
w radiowozach Policji

71

Ponad
tys.
terminali w sklepach
i punktach usługowych.



szybką ścieżkę do nakazu
zapłaty


Ograniczenie używania
papieru, zmniejszenie
zatorów płatniczych
i liczby błędnych oraz
fałszywych faktur
w obiegu
Łatwiejsze archiwizowanie
dokumentów,
oszczędność czasu
i pieniędzy dla
przedsiębiorców
i instytucji publicznych
Specjalna platforma do
obiegu faktur, z której
będzie można bezpłatnie
korzystać przez stronę
internetową

Innowacje

Ulga na B+R
Tworzymy przyjazny
innowacyjności system
podatkowy. Dzięki
rządowym 2 ustawom
o innowacyjności –
tzw. „małej” i „dużej”,
wprowadzono ulgi
podatkowe na badania
i rozwój, stworzono stabilny
sposób finansowania
wdrażania na rynek wyników
badań naukowych i prac
rozwojowych, a także pakiet
ułatwień proceduralnych.

Efekty wsparcia
innowacji

1090

podatników
PIT i CIT skorzystało
z ulgi na B+R w 2017 r.
To dwukrotnie więcej
niż rok wcześniej

Kwota zgłoszonych
wydatków wzrosła z

1,2 mld zł do

1,91 mld zł
w ujęciu rocznym

Program START IN POLAND

#ProstaSpółkaAkcyjna
– wkrótce
Nowoczesna forma
spółki ma ułatwić
rozwój innowacyjnych
przedsięwzięć,
w szczególności
start-upów


Budżet programu
to blisko

3 mld zł

Szybka rejestracja
elektroniczna



1 zł kapitału na start



Brak barier wejścia



Parasol dla szeregu inicjatyw rządu adresowanych do start-upów.

Maksymalnie
wykorzystany pomysł oraz
elektronizacja procedur

Program skupia
działania obejmujące
wszystkie etapy rozwoju
młodej firmy.
Powstały kolejne
programy wsparcia
innowacyjnych MŚP

Tylko dzięki
pilotażowemu
programowi Scale Up
Mamy ponad

150

584 mln zł
wyniosła kwota odliczeń
– trzy razy więcej niż rok
wcześniej

273
start-upów miało
szansę na rozwój

deklarowanych
wdrożeń w dużych
przedsiębiorstwach

Wkrótce ruszy nowa
edycja Scale Up
z budżetem

120 mln zł

Inwestycje
Globalne firmy wiążą się
z Polską, m.in. Umicore, Toyota,
Daimler, LG Chem, Lufthansa.

Od początku 2016 r.
#PolskaStrefaInwestycji
przyciągnęliśmy

697
inwestycji

By jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał,
przeprowadziliśmy gruntowną reformę specjalnych
stref ekonomicznych. Cała Polska stała się strefą
inwestycji.




wartość nakładów
inwestycyjnych
zadeklarowanych przez
przedsiębiorców to

27,4 mld zł





inwestycje wygenerują
ponad

21,3 tys.
nowych miejsc
pracy






Więcej firm, także te małe i średnie, będzie mogło
korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów.
Zwolnienie podatkowe dostępne w całym kraju,
ze Strefami, które dostosowują się do potrzeb
przedsiębiorców. MŚP nie muszą przenosić się
do poszczególnych Stref i inwestować z dala od
swojego obszaru działania.
Prostsze i bardziej dostępnie inwestowanie
dla mikro i średnich przedsiębiorstw,
z elastycznymi wymaganiami dostosowanymi
do indywidualnych potrzeb.
Nacisk na dobrze płatne, rozwojowe i stabilne
miejsca pracy.
Zwolnienia wydawane na 10, 12 lub 15 lat.
Premie dla tych przedsięwzięć, które wpływają na
konkurencyjność i innowacyjność regionalnych
gospodarek, a w konsekwencji na rozwój
gospodarczy Polski.
Nowe kryteria do uzyskania ulg wspierające
niedoinwestowane dotąd regiony kraju
z wysokim bezrobociem.

