„Pakiet Szejnfelda”.
Syntetyczna prezentacja 30. przykładów wprowadzonych w życie rozwiązań prawnych:
Zamiana kultury zaświadczeń na kulturę oświadczeń,
Wprowadzenie domniemania uczciwości podatników,
Ustanowienie odpowiedzialności urzędniczej,
Radykalne ograniczenie zakresu kontroli,
Zgłoś i działaj - prawo rozpoczynania działalności gospodarczej przed
zarejestrowaniem przedsiębiorstwa,
6. Wprowadzenie możliwości zawieszania działalności gospodarczej,
7. Ustanowienie Partnerstwa Publiczno-Prawnego,
8. Ustanowienie upadłości konsumenckiej,
9. Zmniejszenie reglamentacji administracyjnej działalności gospodarczej – ograniczenie
zezwoleń, pozwoleń, licencji, itp…
10. Ustanowienie, w określonych sprawach, dorozumianej zgody administracji publicznej,
11. Ustanowienie rozszerzonej wiążącej interpretacji prawa,
12. Zniesienie przymusu przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
13. Zmniejszenie kosztów małych firm w rozliczeniach z fiskusem poprzez rozszerzenie
kręgu przedsiębiorstw rozliczających się uproszczoną metodą księgowania,
14. Zniesienie walutowość prawa dewizowego – wprowadzenie prawa rozliczania się w
innej walucie niż polski złoty, np. w euro lub w dolarach,
15. Obniżenie kapitału założycielskiego spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
16. Zmiana przepisów ograniczająca stosowanie „aresztów wydobywczych”,
17. Zmiana zasad przechowywania paragonów fiskalnych,
18. Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekształcenia firm jednoosobowych i
spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego,
19. Wprowadzenie elektronicznej rejestracji przedsiębiorstw, tzw. „Zero okienka”,
20. Zniesienie dla mikroprzedsiębiorców obowiązku rozliczania się z fiskusem za
pośrednictwem banku,
21. Wprowadzenie PPK (Pojedynczy Punkt Kontaktowy) dla usługodawców polskich i
zagranicznych,
22. „Zgłoś i działaj” - prawo rozpoczynania działalności gospodarczej przed
zarejestrowaniem przedsiębiorstwa,
23. Wprowadzenie nakazu przyjmowania przez administrację publiczną wniosków i
podań niekompletnych,
24. Wprowadzenie prawa składania w urzędach nie tylko oryginalnych dokumentów, ale
także kopii i to bez obowiązku potwierdzania ich za zgodność z oryginałami,
25. Ustanowienie leasingu konsumenckiego,
26. Zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zniesienie
całkowite (np. wpis do rejestru przy zakładaniu firmy), albo zmniejszenie opłat
administracyjnych oraz wpisów sądowych,
27. Depenalizacja prawa gospodarczego - zmniejszenie restrykcyjności prawa, włącznie z
obniżeniem kar i wprowadzeniem prawa do kasacji wyroków,
28. Rozszerzenie zakresu i czasu trwania specjalnych stref ekonomicznych,
29. Rozszerzenie instrumentów wspierania działalności innowacyjnej,
30. Ustanowienie praktyk absolwenckich,
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