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DLA BIZNESU 

Aktualizacja Tarczy Antykryzysowej  

W ubiegły piątek ogłoszono nowe     
rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników     
obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek    
pandemii COVID-19. Daje ono możliwość     
porównania spadku przychodów firmy do     
września 2020 r., czyli do ostatniego miesiąca, w        
którym nie wprowadzono znaczących ograniczeń     
w prowadzeniu działalności gospodarczej z     
uwagi na epidemię. Dzięki temu ze wsparcia       
będą mogły skorzystać firmy powstałe w 2020 r. 

Na tę zmianę wskazuje Rzecznik Małych i       
Średnich Przedsiębiorców, który przypomina, że     
poprzednie rozporządzenie, choć formalnie    
dawało możliwość skorzystania z wsparcia     
młodym firmom, to zostało ono skonstruowane      
tak, że przedsiębiorcy musieli porównywać ze      
sobą miesiące w którym zakazano im      
działalności. Większość przedsiębiorców nie    
było więc w stanie wykazać 40 proc. spadku        
przychodów. Nowe rozporządzenie daje    
możliwość porównania obecnych przychodów    
do września 2020 r., czyli do ostatniego       
miesiąca, gdy obowiązywały niewielkie    
obostrzenia epidemiczne. Dzięki temu wiele     
firm, które powstały dopiero w 2020 r. może        
liczyć na zwolnienie ze składek ZUS,      
świadczenie postojowe, czy dopłatę do     
wynagrodzeń pracowników.  

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z     
określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z       
obowiązku opłacania należności z tytułu składek      
za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i          
styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r. Nowe         
rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin     
złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można      
złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmienił        
się również termin na przekazanie dokumentów      
rozliczeniowych za wnioskowany okres.    
Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca 2021        

r., chyba że jest zwolniony z obowiązku       
składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych     
raportów. 

W myśl nowego rozporządzenia przedsiębiorcy z      
określonych branż mogą otrzymać świadczenie     
postojowe maksymalnie trzykrotnie. Wniosek o     
to świadczenie mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3        
miesięcy od miesiąca, w którym zostanie      
zniesiony stan epidemii. 

UWAGA! Wnioski o wsparcie z Tarczy      
antykryzysowej 7.0. złożone do 27 lutego      
włącznie (przed dniem wejścia w życie nowego       
rozporządzenia) ZUS będzie rozpatrywał na     
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19      
stycznia 2021 r. Jednak przedsiębiorców, którzy      
występują o zwolnienie z opłacania składek      
będzie obowiązywał nowy termin przesyłania     
deklaracji rozliczeniowych lub imiennych    
raportów miesięcznych – do 31 marca 2021 r.        
Więcej informacji o świadczeniu postojowym     
oraz o zwolnieniu z opłacania składek znajdą       
Państwo również na stronie internetowej ZUS. 

 

Nowe obowiązki dla biur rachunkowych 

Na ostatnim posiedzeniu Sejm uchwalił     
nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu     
pieniędzy pieniędzy i finansowania terroryzmu,     
czyli tzw. ustawy AML (z ang. Anti-Money       
Laundering). Nowelizacja dotyka częściowo    
biura księgowe i wymaga wdrożenia procedur      
wewnętrznych, które pomogą zidentyfikować    
klienta, ustalić beneficjenta rzeczywistego,    
analizować transakcje, i to niezależnie od ich       
wysokości, a jeśli trafi na podejrzaną,      
zaraportować ją do Generalnego Inspektora     
Informacji Finansowej. 

Ustawę AML muszą stosować tzw. instytucje      
obowiązane. Ich katalog wymienia art. 2 ustawy.       
Obecnie poza bankami, ubezpieczycielami,    
domami maklerskimi, kantorami, lista obejmuje     
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podmioty prowadzące działalność w zakresie     
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,    
czyli głównie te obsługujące spółki, a także       
częściowo doradców podatkowych. Każda    
instytucja obowiązana musi mieć wskazaną     
osobę odpowiedzialna za AML. Jeśli zatrudnia      
choć jednego pracownika, musi zapewnić mu      
szkolenia z wiedzy o AML, a także przygotować        
procedury dla sygnalisty, gdyby pracownik     
chciał zgłosić jakieś nieprawidłowości.    
Głównym problemem jest tutaj poznanie i      
zrozumienie nieprecyzyjnych przepisów ustawy    
oraz unijnych rozporządzeń. 

UWAGA! Zgodnie z nowelizacją trzeba będzie      
również odnotowywać rozbieżności pomiędzy    
informacjami zgromadzonymi w Centralnym    
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a    
informacjami o beneficjentach rzeczywistych    
klienta ustalonymi w związku ze stosowaniem      
ustawy. Będzie to zatem obowiązek weryfikacji      
poprawności danych zamieszczonych w CRBR.     
W przypadku zidentyfikowania rozbieżności,    
ustawa wymaga aby zgłosić je do Krajowej       
Administracji Skarbowej jako organu    
prowadzącego CRBR.  

źródło: zus.pl, prawo.pl 
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