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DLA BIZNESU

Aktualne obostrzenia przedłużone do 18
kwietnia

Obowiązujące od 27 marca do 9 kwietnia
obostrzenia dla biznesu w całej Polsce zostaną
przedłużone do 18 kwietnia. Nadal będą
zamknięte duże sklepy meblowe i budowlane.
Hurtownie i składy budowlane będą dostępne. W
małych sklepach, które mogą działać,
obowiązywać będzie zaostrzony limit klientów.
Salony kosmetyczne i fryzjerskie też nie mogą
się otworzyć. Nadal działalności nie mogą
prowadzić siłownie, instytucje kultury, hotele.

Rozporządzenie wprowadzające nowe
obostrzenia opublikowano 26 marca w
Dzienniku Ustaw. Nowe zasady zaczęły
obowiązywać od 27 marca. O przedłużeniu
ograniczeń poinformował dzisiaj minister
zdrowia Adam Niedzielski, uzasadniając to
koniecznością obserwowania, czy
dotychczasowe ograniczenia przynoszą efekty.
Jak mówił, sytuacja nadal jest trudna, a mniejsze
liczby zakażeń wykazywane w pierwszych
dniach po świętach nic nie oznaczają, bo
prawdziwą sytuację pokaż prawdopodobnie
dopiero statystyki z kolejnych dni. Nowe
rozporządzenie w sprawie przedłużenia
obostrzeń wydane zostanie dziś lub jutro.

Krótkie przypomnienie

Wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i
budowlane o powierzchni powyżej 2 tys. metrów
kwadratowych zostają zamknięte (zakaz dotyczy
tylko sprzedaży detalicznej) W placówkach
handlowych i innych miejscach
wielkopowierzchniowych, jak np. poczta, targ,
nadal będzie obowiązywać zasada 1 osoba na 15
m2 w placówkach powyżej 100 m2 (.dotychczas
było 10m2 ). Ostrzejszy limit osób będzie w
sklepach o powierzchni pomiędzy 99 m2 a 10

m2.. Dotychczas wynosił 1 osoba na 15 m2, a
będzie  1 osoba  na 20 m2.

Nadal będą zamknięte także salony urody,
kosmetyczne i fryzjerskie. Do tej pory, od
pierwszej fali pandemii, mogły działać, choć w
reżimie sanitarnym w salonie mogła przebywać
wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci,
jeden na jedno stanowisko, a stanowiska muszą
znajdować się w odległości 1,5 metra. Pozostałe
obostrzenia nadal aktualne

Nadal, już od października, zamknięte są lokale
gastronomiczne. Mogą jedynie prowadzić
sprzedaż na wynos. Podobnie siłownie, kluby
fitness, wesołe miasteczka, sale zabaw, parki
rozrywki. Wciąż nie można prowadzić
działalności związanej z organizacją, promocją
lub zarządzaniem imprezami, czyli targów,
wystaw, kongresów, konferencji, spotkań,
włączając działalności polegające na zarządzaniu
i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i
obiektów, w których te imprezy mają miejsce
(PKD 82.30.Z). Ponadto po krótkim okresie
otwarcia, od soboty 20 marca ponownie
zamknięte są sklepy odzieżowe i AGD w
galeriach handlowych, hotele, kina, teatry,
baseny, sauny, solaria, salony masażu. W
galeriach będą mogły działać m.in.: sklepy
spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe i
księgarnie.

BGK będzie udzielać gwarancji małym
leasingobiorcom

Z wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa
Finansów wynika, że niedługo wydane zostanie
rozporządzenie, które pozwoli na udzielanie
leasingobiorcom z kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw gwarancji Banku Gospodarstwa
Krajowego. Przepisy te mają być gotowe w
drugiej połowie kwietnia.

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.



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
07/04/2021 godz. 15:00 Tel: +48 12 423 22 41

Z zapowiedzi resortu finansów wynika, że
gwarancje te będą udzielane zgodnie z
przepisami z 20 marca 2020 r. tj. ram
tymczasowych środków pomocy państwa w celu
wsparcia gospodarki w kontekście trwającej
epidemii COVID-19. Gwarancje będą
obejmowały transakcje leasingu finansowego i
pożyczki leasingowej. Zakłada się obejmowanie
gwarancją transakcji leasingowych wchodzących
w skład portfela stanowiącego zbiór
pojedynczych transakcji leasingowych, dla
którego łączną kwotę limitu gwarancji
udzielanych na określony czas oraz
przeznaczenie tych transakcji leasingowych
określa umowa zawarta pomiędzy BGK a
leasingodawcą.

UWAGA! Gwarancja będzie obejmowała nie
więcej niż 80 proc. kwoty transakcji
leasingowej, przy czym 70 proc. kwoty
udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją
Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
Rozporządzenie ma obowiązywać do 31 grudnia
2021 r.

Wynajmu powierzchni pod reklamę a
oznaczenie w JPK kodem GTU-12

Jeżeli przedmiotem transakcji udokumentowanej
fakturą są usługi niematerialne, w tym usługi
reklamowe to podatnik powinien je oznaczać w
strukturze ewidencji w zakresie podatku
należnego dla JPK_VAT kodem GTU_12.
Problem polega na tym, że w ustawie o VAT, jak
i rozporządzeniach, nie zdefiniowano usług o
charakterze niematerialnym, które należy
oznaczać GTU_12. Zapis ten należy rozumieć
względnie szeroko, uwzględniając faktyczną
treść świadczonej usługi. W pierwszej kolejności
należy ustalić właściwe grupowanie świadczonej
usługi według PKWiU 2015. Następnie, w
oparciu o ustaloną klasyfikację powinien ocenić,
czy usługi te można zaliczyć do którejś z grup

usług niematerialnych tj. doradczych,
księgowych, prawnych, zarządczych,
szkoleniowych, marketingowych, firm
centralnych (head offices), reklamowych,
badania rynku i opinii publicznej, w zakresie
badań naukowych i prac rozwojowych. A
przynajmniej taka jest aktualna wersja
Ministerstwa Finansów. Przypomnijmy, że
zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2015 w dziale 73
jako usługi reklamowe wymieniono m.in.:

● "Kompleksowe usługi reklamowe"
(73.11.11),

● "Marketing bezpośredni i reklama
bezpośrednia" (73.11.12),

● "Usługi związane z rozwijaniem
koncepcji reklamowych" (73.11.13),

● "Pozostałe usługi reklamowe" (73.11.19),
● "Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na

cele reklamowe powiązane z
wydarzeniami" (73.12.14),

● "Pośrednictwo w odsprzedaży miejsca
lub czasu na cele reklamowe" (73.12.20).

Kluczowe jednak jest ustalenie, czy usługa
dzierżawy miejsc pod reklamę należy być
uznana za usługę reklamową. Dyrektor KIS w
interpretacji indywidualnej z dnia 21 kwietnia
2020r.,nr.0113-KDIPT1-1.4012.198.2020.2.MSU
stwierdził, że tak. Oznacza to, że wystawione z
tytułu dzierżawy pod reklamę faktury
powinny być więc oznaczane w JPK_V7M
kodem GTU_12. Należy jednak mieć na
uwadzę, że na gruncie prawa podatkowego
zasadą jest, że o rodzaju czynności decyduje nie
nazwa nadana przez strony, lecz rzeczywisty
charakter czynności.

źródło: prawo.pl, gofin.pl
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