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Dotyczy: konsultacji prowadzonych w związku z przygotowywaniem zmian w ustawie o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Szanowna Pani Premier!
W imieniu Stowarzyszenia – Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (dalej jako: „PINK” lub
„Stowarzyszenie”), pragnę przekazać na ręce Pani Minister stanowisko, zawierające uwagi
Stowarzyszenia oraz naszych członków w zakresie regulacji prawnych obowiązujących na podstawie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako:
„specustawa”) oraz postulaty branży nieruchomości komercyjnych odnośnie oczekiwanych zmian
w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na następujące problemy, z którymi spotyka się branża
nieruchomości komercyjnych na gruncie obowiązujących przepisów.

Prawo budowlane i procedury administracyjne
W ocenie PINK konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania wydanych decyzji o pozwoleniu
na budowę, co najmniej o czas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
Proponujemy zatem rozszerzenie Tarczy Antykryzysowej o przepis pozwalający na nie uwzględnianie
w okresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane okresu trwania stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.
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Przepis art. 15zzs specustawy, dotyczący zawieszenia procedur administracyjnych ma w praktyce
wpływ na uzyskiwane pozwoleń na użytkowanie budynków. Paraliżuje to procesy budowalne i czyni de
facto niemożliwym wywiązywanie się z postanowień umownych pomiędzy właścicielem
nieruchomości a najemcą, a także właścicielem nieruchomości a wykonawcą.
Intencją prawodawcy poprzez wprowadzenie przepisu umożliwiającego zawieszenie biegu terminów
było zapewnienie ochrony w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego dla stron
postępowań administracyjnych. W praktyce okazało się jednak, że przepis art. 15zzs jest dla organów
administracji architektoniczno-budowlanej podstawą do niepodejmowania żadnych działań, ze szkodą
dla stron postępowania administracyjnego. W naszej ocenie konieczne jest zatem wprowadzenie
przepisów umożliwiających dokonywanie odbiorów budynków, np. poprzez analizę dokumentów
dostarczonych do organu drogą elektroniczną, a w przypadku oględzin – przeprowadzanie tych
procedur z zachowaniem wzmożonej ostrożności (np. ograniczenie liczby osób, dezynfekcja
pomieszczeń).
Brak odbiorów przez straż pożarną i organy nadzoru budowlanego to obecnie jeden z głównych
problemów deweloperów, nie tylko komercyjnych, ale też mieszkaniowych. Organy Państwowej Straży
Pożarnej oraz Sanepidu odmawiają przeprowadzania inspekcji i dokonywania odbiorów budynków i
lokali. W związku z tym, gotowe obiekty nie mogą uzyskać pozwoleń na użytkowanie. Nie można zatem
wydać lokalu lub budynku najemcy, albo w przypadku mieszkań – nabywcy. Apelujemy zatem o
odpowiednią zmianę obowiązujących przepisów aby możliwe było przeprowadzanie inspekcji oraz
dokonywanie odbiorów budynków w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, co
umożliwi rozpoczęcie użytkowania tych obiektów.

Podatki
Postulujemy wprowadzenie możliwości przejścia z metody memoriałowej na kasową przy rozliczaniu
podatku VAT oraz podatku dochodowego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii
lub stanu nadzwyczajnego oraz przez kolejnych 6 miesięcy (z wyłączeniem tych wpływów, które
we wcześniejszych okresach rozliczeniowych ujęte zostały podatkowo metodą memoriałową).
Postulujemy zniesienie obowiązku potwierdzania otrzymania przez odbiorcę korekty zmniejszającej,
jeśli wystawienie korekty związane jest z obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia
epidemicznego.
Proponujemy wprowadzenie ulgi na złe długi w VAT i CIT, poprzez:
a. zniesienie wyłączenia, zgodnie z którym dłużnik nie może być w trakcie restrukturyzacji,
likwidacji czy upadłości, tj. wyłączenie stosowania przepisów art. 18f ust. 10 pkt 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, art. 26i ust. 10 pkt 1) ustawy o podatku
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dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 89a ust. 2 pkt 1) ustawy o podatku od towarów
i usług;
b. wprowadzenie możliwości skorygowania VAT należnego oraz zaliczki na podatek dochodowy
od osób prawnych zbiorczo w wybranym okresie (jednej deklaracji), nie zaś w odniesieniu
do każdej z faktur osobno oraz już po upływie 60, nie zaś 90 dni od daty płatności.
Wnosimy także o odroczenie ustawowe terminu płatności podatku od nieruchomości, w zakresie
dotyczącym nieruchomości komercyjnych, do dnia 31 lipca 2020 roku za kwiecień, maj i czerwiec,
w miejsce aktualnie obowiązującego art. 15q dającego jedynie możliwość radom gmin podjęcia decyzji
w tym przedmiocie.
Postulujemy wprowadzenie przyspieszonego zwrotu VAT bez dodatkowych warunków oraz możliwość
uwolnienia środków zgromadzonych na rachunku split payment po 5 dniach od złożenia wniosku.
Przyspieszony zwrot VAT w ciągu 25 dni powinien obowiązywać bez spełniania dodatkowych
warunków
w
szczególności
wymogu
opłacenia
wszystkich
faktur
kosztowych,
co w czasach epidemii COVID-19 może być utrudnione z uwagi na potencjalne zatory płatnicze.
Na czas obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego zasadne byłoby także
wprowadzenie zakazu wszczynania postępowań aktualizacyjnych, w zakresie podwyższenia wysokości
opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (art. 77 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz
postępowań w przedmiocie nałożenia dodatkowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego (art. 63
ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz zawieszenie wszczętych w tym zakresie
postępowań na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Kwestie dotyczące umów najmu
PINK pragnie zwrócić uwagę na konieczność nowelizacji art. 15ze specustawy, który w obecnym
brzmieniu przewiduje wygaszenie zobowiązań wzajemnych stron umowy najmu. W naszej ocenie
właściwa byłaby zmiana przepisu art. 15ze w ten sposób, aby najemcy, którzy w żadnym stopniu nie
mogą prowadzić swojej działalności w związku z ograniczeniami wprowadzonymi w celu
przeciwdziałania COVID-19, z mocy prawa uzyskali zwolnienie z 90% czynszu najmu, który przewiduje
umowa najmu.
Niezależnie od powyższej propozycji, art. 15ze specustawy wymaga doprecyzowania, że ograniczenia,
o których mowa w tym przepisie (tj. wygaśnięcie zobowiązań wzajemnych stron umowy najmu –
w jego obecnym brzmieniu lub obniżka czynszu – wedle propozycji PINK), nie mają zastosowania do
najemców, którzy mogą prowadzić działalność, tzn. których nie obejmują ograniczenia działalności
przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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Odroczenie spłat rat kredytów oraz odsetek, zaciągniętych na zakup lub budowę nieruchomości
PINK postuluje wprowadzenie ustawowego odroczenia spłat rat kredytów oraz należnych odsetek
od tych rat, zaciągniętych na zakup lub budowę nieruchomości.
Kluczowe jest wprowadzenie obowiązku dzielenia się ryzykiem i skutkami kryzysu ekonomicznego
z bankami. Proponowane przez nas rozwiązanie nie ma na celu pozbawienia banków przychodu, lecz
zapewnienie minimalnego wsparcia dla kredytobiorców. W tym zakresie niezbędne jest wprowadzenie
przepisów umożliwiających odroczenie rat kapitałowych, a w przypadkach, w których to nie wystarcza
– również kapitałowo-odsetkowych, w sposób automatyczny, niewymagający zgody banku na
odroczenie płatności takich rat.

Kwestie pracownicze/korporacyjne
Proponujemy wprowadzenie świadczenia lub zasiłku dla pracowników, których pracodawcy zmuszeni
byli do wysłania na bezpłatny urlop, ale nie chcą się z tymi pracownikami rozstawać. Aktualne
świadczenie postojowe nie przewiduje sytuacji rynkowej, która została wywołana kryzysem. Wielu
pracodawców będzie bowiem zmuszonych do wysłania swoich pracowników na wielomiesięczny
bezpłatny urlop, w celu uporania się z finansowymi skutkami kryzysu. Jednak w dłuższej perspektywie
pracodawcy ci w zasadniczej większości nie chcą rezygnować z potencjału swoich pracowników
i chcieliby mieć możliwość kontynuowania współpracy po zażegnaniu skutków kryzysu. W tej kwestii
najlepszym rozwiązaniem byłoby przedłużenie świadczenia postojowego do 6 miesięcy.
Postulujemy także wprowadzenie ustawowego zwolnienia z obowiązku zgłaszania wniosków
o ogłoszenie upadłości, a także zwolnienie przedsiębiorców z negatywnych skutków niezłożenia
takiego wniosku. Proponowane zwolnienie powinno obowiązywać przez czas ogłoszonego stanu
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, a także przez odpowiedni czas po jego odwołaniu, tak
aby przedsiębiorcy mogli ocenić na nowo swoją sytuację finansową po ustaniu skutków kryzysu.
Podsumowując, chcielibyśmy wskazać, że branża nieruchomości komercyjnych, jak i inne sektory
gospodarki znajdują się obecnie w trudnym czasie. Dlatego też apelujemy o racjonalne i zrozumiałe
podejście do zaproponowanych przez nas rozwiązań i uwzględnienie ich w toku prac nad
projektowanymi zmianami.
Łączymy wyrazy szacunku,

Paweł Toński
Prezes Zarządu
Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
Dyrektor operacyjny / Członek Zarządu
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