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DLA BIZNESU 
 

Tarcza dla branży turystycznej 
  
Informujemy, żę nowy projekt Tarczy dla Branży       
Turystycznej po zgłoszeniu poprawek przez Senat, wrócił       
teraz do Sejmu. Jak zapowiada rząd, pomoc dla branży         
turystycznej ma zacząć działać od jesieni tego roku. 

Przypominamy! Najważniejszym punktem ustawy jest     
zwolnienie ze składek ZUS dla niektórych branż.       
Zwolnienie objęło składki za 3 miesiące – czerwiec, lipiec         
oraz sierpień 2020 roku. Będą mogły skorzystać z niego         
firmy z PKD: 49.39.Z (transport lądowy), 55.10.Z       
(hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 77.39.Z      
(wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń),       
79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i      
przewodnicy), 82.30.Z (organizacje targów, wystaw i      
kongresów), 90.01.Z (artyści występujący na     
wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca    
organizację wydarzeń), 93.29.A (działalność pokojów     
zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w        
zakresie innych form rozrywki lub rekreacji      
organizowanych w pomieszczeniach lub w innych      
miejscach o zamkniętej przestrzeń) , 93.29.B (Pozostała       
działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej      
niesklasyfikowana), 93.29 (pozostała działalność    
rozrywkowa i rekreacyjna). 

Zwolnienie przewidziane jest tylko dla firm, których       
przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu       
kalendarzowym, za który jest składany wniosek był niższy        
o co najmniej 75 proc. w stosunku do przychodu         
uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019       
roku (pierwotnie ustawa wymagała spadku o 80 proc. 

Nowe postojowe dla niektórych branż 

Zgodnie z nowelizacją o świadczenie postojowe będą       
mogli się starać agenci turystyczni (działalność o kodzie        
79.90 A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019         
r, Ponadto nowy art. 15zs1 stanowi, że osoba prowadzącej         
działalność gospodarczą określoną kodami PKD: 49.39.Z 9       
(transport lądowy), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa      
pozostałych maszyn, urządzeń), 90.01.Z (artyści     
występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność     
wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z    
(pozostała działalność rozrywkowa), która skorzystała ze      

świadczenia postojowego, może ubiegać się o dodatkowe       
świadczenie postojowe. 

Chodzi o 2 080 zł (80 proc. minimalnego wynagrodzenia)         
albo 1 300 zł (50 proc. minimalnego wynagrodzenia, gdy         
przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta        
ze zwolnienia z podatku VAT) Projekt zakłada również        
powstanie specjalnego funduszu, który udzieli pożyczki      
na zwrot pieniędzy klientom w przypadku konieczności       
odwołania imprezy turystycznej. 

 

ZUS zwróci nadpłacone składki podlegające 
zwolnieniu 

W związku z nieprecyzyjnymi przepisami w tzw. tarczy        
antykryzysowej, ZUS pomniejszał udzielaną pomoc, w      
formie zwolnienia ze składek, o wielkość występującej       
nadpłaty. Niekorzystna sytuacja dotyczyła 150 tys.      
przedsiębiorców, które występując o zwolnienie w      
opłacaniu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r.          
posiadali wcześniejszą nadpłatę z tytułu opłacania składek.  

Było to niezgodne z prawem przedsiębiorców, gdzie       
napisano, że organ powinien prowadzić postępowanie      
wobec przedsiębiorcy w sposób budzący zaufanie do       
władzy publicznej, kierując się zasadami     
proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. 

W najbliższych dniach (20.09.2020) wejść ma w życie        
nowelizacja (Dz. U. z 2020 r., poz. 1423, art. 10 w zw. z             
art. 13 pkt 6). Zakłada ona, że zwalnia się         
przedsiębiorców z obowiązku należnych składek     
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec,      
kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy składki te          
zostały opłacone. Co ważne, opłacone składki lub       
zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki      
podlegają zwrotowi. 

UWAGA! Jak informuje prezes ZUS. Sprawy te będą        
ponownie rozpatrzone z urzędu, bez potrzeby      
jakichkolwiek działań po stronie płatnika składek. O       
zwrot nadpłaty płatnik będzie mógł wystąpić po ustaleniu        
wysokości umorzenia. O zwolnieniu z opłacania składek       
lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje płatników na        
Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub      
przekaże pismo za pośrednictwem poczty. 
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Ulga na robotyzację 

W ubiegłym tygodniu rząd oficjalnie potwierdził plany       
dotyczące nowego projektu “ulgi na robotyzację”.      
Rozwiązanie to przewiduje, że przedsiębiorcy będą      
mogli dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania      
50 proc. kosztów poniesionych na inwestycje w       
robotyzację, niezależnie od wielkości i rodzaju branży.       
Odliczenie dotyczyć będzie także leasingu oraz szkoleń dla        
pracowników obsługujących roboty. Projekt ustawy w tej       
sprawie już jesienią trafić ma do Sejmu. Jego wejście w          
życie zakładane jest na 1 stycznia 2021 r. 

Ulga na robotyzację - najważniejsze informacje: 

● Odliczenie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów      
poniesionych na inwestycje w robotyzację ma      
obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku - od podstawy         
opodatkowania. 

● Ulga ma być dla wszystkich firm, bez znaczenia na         
wielkość lub branżę. 

● Ulga obejmie płatników PIT i CIT. 
● Koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli      

odliczyć w ciągu roku podatkowego, a w momencie        
składania rocznego zeznania podatkowego, dokonają     
dodatkowego odpisu (tak jak przy uldze na prace        
badawczo-rozwojowe). 

● Ulga będzie obowiązywać przez pięć lat - do końca         
2025 roku. 

Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów      
kwalifikowanych związanych z inwestycjami w     
robotyzację dotyczyć ma: 

● zakupu lub leasingowania nowych robotów i      
kobotów, 

● zakupu oprogramowania, 
● zakupu osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników,      

sterowników, czujników ruchu, efektorów    
końcowych), 

● zakupu urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy      
(BHP), 

● szkoleń dla pracowników, którzy będą obsługiwali      
nowy sprzęt. 

Więcej informacji poznamy dopiero gdy projekt ukaże się        
na stronie sejmu.  

źródło: prawo.pl, gov.pl 
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