
N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
02/12/2020 godz. 13:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

DLA BIZNESU 

Weszły w życie przepisy umożliwiające 
pozbawienie przedsiębiorców pomocy 

publicznej  

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo      
niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za     
jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu,      
np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach        
pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej      
pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS        
czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji         
unijnych. 

Wprowadziła go uchwalona 28 października i      
opublikowana dopiero 28 listopada tzw. ustawa      
antycovidowa. Wprowadza ona sporo zmian dla      
służby zdrowia, ale również regulację dotyczącą      
przedsiębiorców. W efekcie mogą oni zostać      
pozbawieni pomocy publicznej za złamanie     
obostrzeń ustanowionych na czas epidemii - np. za        
wpuszczenie do sklepu młodego klienta o godzinie       
11.59, brak płynu do dezynfekcji lub rękawiczek, czy        
nieprzestrzeganie nakazu zakrywania nosa i ust w       
zakładzie pracy - ten obowiązuje od soboty 28        
listopada. 

Nie ma znaczenia, czy do naruszenia doszło raz        
oraz, czy przedsiębiorca został za nie ostatecznie       
ukarany. Jarosław Gowin, wicepremier i minister      
rozwoju, potwierdza, że przepis będzie stosowany. -       
Zwracam się z apelem do przedsiębiorców, aby       
przestrzegali przepisów. Inaczej muszą się liczyć nie       
tylko z mandatami, ale i zawieszeniem pomocy, która        
opiewa łącznie na ok. 40 mld zł - mówił w          
poniedziałek Gowin na konferencji o tarczy      
branżowej i finansowej 2.0. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z 28 października 2020 r. o           
zmianie niektórych ustaw w związku z      
przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym   
związanym z wystąpieniem COVID-19, za     
naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów     
i zakazów w zakresie prowadzonej działalności      
gospodarczej ustanowionych w związku z     
wystąpieniem stanu epidemii, określonych w     
przepisach wydanych na podstawie art. 46a i 46b        

ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i       
chorób zakaźnych u ludzi, stanowi podstawę      
odmowy udzielenia pomocy publicznej, w     
szczególności wsparcia finansowego udzielanego na     
podstawie art. 2a ustawy z 2 marca 2020 r. o          
szczególnych rozwiązaniach związanych z    
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem    
COVID-19.  

Na podstawie art. 46a i 46b wydawane jest między         
innymi rozporządzenie zakazujące prowadzenie    
określonej działalności, nakaz zakrywania nosa i ust,       
obostrzenia dla sklepów itp. Zgodnie z art. 23 pkt. 3          
przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy      
publicznej będzie zobowiązany złożyć oświadczenie     
pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie      
naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. A w       
przypadku złożenia fałszywego oświadczenia, jest     
obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej     
równowartość udzielonej pomocy, łącznie z     
odsetkami ustawowymi za opóźnienie. I to bez       
miarkowania. To oznacza, że odmowa przyjęcia      
mandatu nałożonego przez policję za brak maseczki,       
czy udział w manifestacji, choć obowiązuje zakaz       
zgromadzeń, nie pomoże. Wystarczy bowiem, że      
właściciel restauracji, salonu masażu czy siłowni      
naruszy jakiś zakaz, by np. ZUS odmówił wypłaty        
postojowego czy nie przyznał zwolnienia z płacenia       
składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie      
tarczy 6.0 branżowej, a PFR środków z tarczy        
finansowej 2.0. Po przyznaniu pomocy i ustalenie, że        
oświadczenie było fałszywe, będzie mógł nakazać jej       
zwrot. To, że sprawa trafi do sądu, a ten może uzna,           
że policja nie miała podstawy do ukarania, nie        
pomoże. Już samo naruszenie bowiem pozbawi      
pomocy. O pozbawieniu wsparcia będzie decydował      
urzędnik. Co więcej od jego decyzji nie będzie        
można się odwołać.  

Sejm uchwalił pakiet Slim VAT 

Sejm uchwalił w piątek z poprawkami nowelizację       
ustawy o VAT wprowadzającą m.in. pakiet      
uproszczeń, tzw. Slim VAT. Jak tłumaczył w Sejmie        
wiceminister finansów Jan Sarnowski, wprowadzane     
zmiany upraszczają i doprecyzowują przepisy o      
VAT. - Pierwszym, kluczowym elementem tego      
pakietu jest projekt nazwany Slim VAT (...).Wskazał       
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na uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, czy       
w zakresie obliczania kursów walut. 

Podatnik dający rabat nie będzie już musiał       
pilnować tego, czy dostał potwierdzenie     
otrzymania faktury przez swojego kontrahenta,     
czy nie. Skorzystają też eksporterzy. Czas na       
wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii      
Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w     
zakresie VAT-u zwiększy się aż trzykrotnie,      
konkretnie – z 2 do 6 miesięcy od momentu         
otrzymania zaliczki. 

Jedna ze zmian stanowi, że jeżeli przedsiębiorca       
umówił się na zapłatę w walucie obcej, to nie         
będzie musiał obliczać jej kursu na różnych       
zasadach dla podatków dochodowych i VAT-u.      
Będzie mógł to zrobić raz dla obu podatków. O         
miesiąc przedłużony został termin przeznaczony na      
VAT-owskie rozliczenie faktur – z 3 do 4 miesięcy. 

W drugim czytaniu projektu poparcie zyskał m.in.       
wniosek, który daje dłuższe preferencje dla osób       
nabywających pojazdy hybrydowe, tzw. z wtyczką.      
Preferencja ta polega na wydłużeniu okresu      
zwolnienia z konieczności zapłaty podatku     
akcyzowego od takich samochodów do 31 grudnia       
2022 r. 

źródło: gov.pl, prawo.pl 
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