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DLA BIZNESU 
 

Sejm przyjął Tarczę dla branży turystycznej 
  
Informujemy, że Tarcza dla Branży Turystycznej o której        
pisaliśmy m.in w biuletynie z dnia 15.09 została przyjęta         
przez Sejm i czeka na podpis prezydenta. 
 
Wśród przyjętych przez Sejm poprawek zaproponowanych      
w Senacie znalazło się wydłużenie okresu zwolnienia ze        
składek ZUS. W pierwotnej wersji projektu prawo do        
zwolnienia z ZUS dla branży turystycznej przysługiwać       
miało za trzy miesiące – za czerwiec, lipiec oraz sierpień          
2020 roku. W ostatecznej wersji projektu okres       
zwolnienia został wydłużony do 30 września 2020 roku. 

Ważną poprawką przyjętą przez Sejm jest również niższa        
wysokość spadku przychodów uprawniająca do     
skorzystania ze zwolnienia ze składek z ZUS oraz        
świadczenia postojowego. W myśl zmian, ze      
wspomnianych form pomocy skorzystać będą mogli      
przedsiębiorcy, którzy zanotowali nie 80 a 75 proc.        
spadku przychodu z prowadzonej działalności     
gospodarczej. 

Przypominamy! Najważniejszym punktem ustawy jest     
zwolnienie ze składek ZUS dla niektórych branż. Będą        
mogły skorzystać z niego firmy z dominującym 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). 

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. 

 

Numer NIP na paragonie przy transakcjach do 
450 zł (paragon jako faktura uproszczona)  

Obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie      
fiskalnym w celu umożliwienia wystawienia faktury,      
wprowadzono ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie          
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych         
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520).  

Przedsiębiorcy wskazali na trudności, jakie wiążą się ze        
stosowaniem nowych przepisów, w tym w szczególności       
na daleko idącą dotkliwość konsekwencji w wypadku       
popełnienia pomyłki przy podawaniu numeru NIP oraz na        
utrudnienia związane z prowadzeniem ewidencji     
elektronicznej w wypadku uznania paragonu z numerem       
NIP za tak zwaną fakturę uproszczoną. 

Jak wyjaśnił Minister Finansów w sytuacji, gdy kwota        
faktury nie przekracza 450 zł brutto (100 euro), to         
paragon z numerem NIP należy uznać za fakturę        
uproszczoną i nie wystawia się do niego dodatkowo        
„zwykłej” faktury. Jako kolejny numer nadany w ramach        
jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny        
identyfikuje fakturę, wymagany na potrzeby ewidencji,      
należy podać numer kolejny paragonu. 

Ponadto resort finansów potwierdził możliwość     
wystawienia noty korygującej do faktury wystawionej do       
paragonu lub paragonu fiskalnego będącego fakturą      
uproszczoną – w wypadku popełnienia błędu w numerze        
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NIP nabywcy. Minister doprecyzował również, że jako       
błąd w numerze NIP należy rozumieć oczywistą pomyłkę,        
na przykład brak jednej cyfry, przestawienie cyfr, bądź        
pomyłkę w jednej cyfrze. W wypadku popełnienia takiej        
pomyłki należy wystawić fakturę z takim samym błędnym        
numerem NIP, jaki znalazł się na paragonie i następnie do          
tej faktury powinna być wystawiona nota korygującą z        
prawidłowym numerem NIP. Minister zastrzegł jednak, że       
nie można wystawić noty korygującej w przypadku, gdy        
na paragonie fiskalnym nie umieszczono w ogóle numeru        
NIP lub podano kompletnie błędny numer NIP, np.        
9999999999 lub NIP innego podatnika. 

Pismo w tej sprawie znajdą państwo TUTAJ. 

Przedłużenie terminu na zatwierdzenie 
sprawozdania finansowego przez spółdzielnie 

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt przepisów     
zgodnie z którym walne zgromadzenia spółdzielni będą       
miały możliwość zatwierdzenia sprawozdań    
finansowych do 6 tygodni od dnia odwołania stanu        
epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu       
zagrożenia epidemicznego. 

Zgodnie z projektowanym zapisem rozporządzenia, na      
podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o             
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,     
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia       
31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów         
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w       
zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i     
przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu       
sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) w § 3 po ust.            
4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Termin określony w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29            
września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku: 

1) spółdzielni, w których ustawowy termin zwołania       
walnego zgromadzenia przypadał w okresie     
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo     
stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy         
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych           
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.        
568, 695, 1086, 1262 i 1478) lub ogłoszonego        
bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie         
tej ustawy 

– przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o         
którym mowa w art. 90 ustawy tej ustawy; 

2) jednostek innych niż określone w pkt 1, które nie są           
spółkami kapitałowymi, spółkami   
komandytowo-akcyjnymi i spółkami jawnymi lub     
komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub     
akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną   
odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki     
komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o       
podobnej do tych spółek formie prawnej, w których: 

a) liczba członków organów zarządzających przewyższa      
ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań,       
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a        
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz          
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z          
2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), oraz 

b) brak jest możliwości podejmowania uchwał przy       
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania    
się na odległość 

– przedłuża się do 6 tygodni od dnia odwołania stanu          
epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu       
zagrożenia epidemicznego.”. 

 

źródło: prawo.pl, gov.pl, ksiegowosc.infor.pl 

 

 

 
 

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

 
 

https://rzecznikmsp.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/2020.08.24-WPL.207.2020.JJ-odpowied%C5%BA-2-1.pdf

