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DLA BIZNESU

Nowa pomoc w ramach Tarczy Branżowej
i kwoty umorzenia wsparcia z PFR

Według najnowszych informacji ze strony
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wsparcie w
ramach tzw. Tarczy Branżowej zostanie
dodatkowo przedłużone dla branż takich jak:
gastronomia, hotele i obiekty
zakwaterowania; zdrowie fizyczne, w tym
siłownie, sport i rekreacja; rozrywka i kultura
(targi, fotografia, filmy, estrada, muzea);
sprzedaż detaliczna (bazary i targi, odzież i
obuwie).

Wciąż nie podano szczegółów i ram czasowych
nowej propozycji, natomiast ma z nich
skorzystać ok. 300 tys. przedsiębiorstw a łączna
kwota wsparcia wynieść ok. 4,5 mld zł.
Przypominamy, że wsparcie w ramach Tarczy
Branżowej obejmuje zwolnienie ze składek
ZUS, postojowe (w przypadku uzyskania
przychodu w I lub II kwartale 2021 r. niższego o
40 proc. r/r) oraz 5 tys. zł dotacji (w przypadku
uzyskania przychodu w I lub II kwartale 2021 r.
niższego o 40 proc. r/r). Dodatkowe wsparcie
obejmuje:

➢ 1 miliard na zwolnienia ze składek ZUS;
➢ 0,5 miliarda na tzw. “postojowe”;
➢ 1 miliard bezzwrotnych dotacji dla

mikrofirm.

WAŻNE! Nowa pomoc dotyczyć ma również
umorzeń subwencji udzielonych w ramach
tarczy finansowej 1.0. które rozpoczną się po 29
kwietnia. Według zapowiedzi firmy działające
pod 54 kodami PKD, które skorzystały z
Tarczy 2.0 uzyskają również dodatkowe 25%
umorzenie subwencji z Tarczy 1.0 na łączną
kwotę 7 mld zł. Oznacza to, że znaczna część
firm z określonych branż w ogóle nie będzie
musiała zwracać pieniędzy, otrzymanych od

państwa, w ramach pomocy z Tarczy Finansowej
PFR 1.0 i 2.0.

Aktualną listę 54 kodów PKD (stan na dzisiaj)
znajdą Państwo na stronie PFR.

Darowizna dla najbliższej rodziny

Epidemia koronawirusa oraz obawy przed
chorobą i śmiercią sprawiają, że ludzie
zaczynają myśleć, co stanie się z ich
majątkiem. Coraz więcej osób spisuje
testamenty a rodzice szukają sposobów, by
przekazać zgromadzone środki swojemu
dziecku, często z pominięciem jego małżonka.
Zainteresowanie tematem potwierdzają również
ostatnie interpretacje skarbowe.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji
Skarbowej dotyczyła skutków podatkowych
pieniędzy otrzymanych przez żonatego syna w
formie darowizny od ojca (nr
0111-KDIB4.4015.72.2019.2.BB). Ojciec
omyłkowo przesłał pieniądze na konto synowej.
Syn, składając wniosek o wydanie interpretacji
uzasadniał, że pieniądze były przeznaczone dla
niego. Chciał zatem skorzystać z prawa do
zwolnienia z podatku. Tłumaczył, że ojciec co
prawda starał się pomóc jemu i jego żonie, ale
obdarował tylko jego, ponieważ to jemu ufał
bardziej, niż małżonce. Skarbówka uznała te
argumenty i pozwoliła na zwolnienie.

Darowizna przekazywana w najbliższej
rodzinie (tzw. grupie zerowej) może być
zwolniona z konieczności zapłacenia podatku
od spadków i darowizn bez względu na jej
wartość po spełnieniu dwóch warunków.
Pierwszym jest zgłoszenie otrzymania
darowizny do urzędu skarbowego w ciągu pół
roku. Drugim jest udokumentowanie
otrzymania pieniędzy przelewem lub
przekazem. Przekazanie gotówki nie daje
prawa do zwolnienia. Potwierdza to również
jedna z ostatnich interpretacji (nr
0111-KDIB2-2.4015.125.2019.1.PB).
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https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp
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UWAGA! Do najbliższej rodziny zaliczamy
małżonkę, małżonka, dzieci, wnuki, rodziców,
dziadków, pasierba, pasierbicę, rodzeństwo,
ojczyma i macochę. Synowa czy zięć, z punktu
widzenia podatków, nie są najbliższą rodziną.

Praktyka pokazuje jednak, że obdarowani nie
przywiązują szczególnej uwagi do faktu, że
wszelkie otrzymane w ten sposób środki
pieniężne lub rzeczy podlegają pod przepisy
podatkowe i w związku z otrzymaną darowizną
może powstać obowiązek podatkowy ciążący na
obdarowanym.

Jak wskazują eksperci, najczęściej większe
darowizny dotyczą pieniędzy lub nieruchomości.
Ewentualny przelew na wspólne konto
małżonków to jedynie kwestia techniczna
(forma realizacji darowizny) i nie powoduje, że
z tego powodu pieniądze będą należały do
majątku wspólnego małżonków. Dziecko może
dokonać zakupu mieszkania za otrzymane
pieniądze choćby tego samego dnia, w którym
dostało darowiznę.

Zdarzają się przypadki, że rodzice wolą
przekazać dzieciom mieszkanie i wolą je kupić
sami. W takim przypadku trzeba pamiętać, że
całościowe koszty takich transakcji będą wyższe.
Po pierwsze, trzeba liczyć się z kosztami
związanymi z zakupem przez rodziców
nieruchomości, które przy wartości mieszkania
wynoszącej 500 tys. zł wyniosą prawie 14 tys.
złotych (2-proc. podatek od czynności
cywilnoprawnych i taksa notarialna). Po drugie,
przekazanie kupionej nieruchomości dziecku też
będzie musiało się odbyć w formie aktu
notarialnego. Czyli wiąże się to z obowiązkiem
zapłaty drugi raz taksy notarialnej w wysokości
ok. 3,5 tys. zł oraz opłaty sądowej od wpisu
prawa własności do księgi wieczystej w
wysokości 200 zł na rzecz obdarowanego.
Przepisy pozwalają na to, by obie te transakcje
(kupno mieszkania i darowizna dla dziecka)

zostały objęte jednym aktem notarialnym. Z
punktu widzenia czynności notarialnych będą to
dwie odrębne czynności prawne. Raz, rodzic
kupuje nieruchomość od innej osoby, dwa daruje
tę nieruchomość własnemu dziecku. Zgodnie z
rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej, jeżeli akt notarialny
obejmuje kilka czynności różnych osób, stosuje
się maksymalne stawki przewidziane za każdą z
czynności z osobna.

Co ciekawe rodzicom częściej niż kiedyś zależy,
by darowizny na rzecz dzieci trafiły tylko do
nich, a nie także do ich małżonków. Należy
przypomnieć, że darowizna wchodzi do
majątku osobistego, chyba że darczyńca
postanowił inaczej. To wola darczyńcy
przesądza o wejściu przedmiotu majątkowego
(pieniędzy, nieruchomości) do majątku
wspólnego, bądź do majątku osobistego. Jeżeli
zatem syn otrzyma pieniądze od matki, a z
umowy nie wynika inaczej, to pieniądze wejdą
do jego majątku osobistego. Jeżeli później z tych
środków nabędzie mieszkanie, mimo istnienia
wspólności majątkowej, nieruchomość również
wejdzie do jego majątku osobistego. Z kolei w
sytuacji, w której syn będzie chciał kupić
droższe mieszkanie, i do pieniędzy otrzymanych
od rodziców, dołoży część pochodzącą z majątku
wspólnego, małżonka stanie się właścicielką
części mieszkania proporcjonalnie do wspólnej
wpłaty i, np. w razie rozwodu, będzie miała
prawo tylko do niej.

Najbardziej optymalnym kosztowo
rozwiązaniem będzie dokonanie darowizny w
postaci przelewu określonej kwoty pieniężnej na
rzecz dziecka, a następnie zakup przez niego, ze
środków pochodzących z darowizny,
nieruchomości.

źródło: gov.pl, prawo.pl
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https://www.prawo.pl/podatki/darowizny-w-rodzinie-zwolnienie-z-podatku-od-spadkow-i-darowizn,483183.html

