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DLA BIZNESU 
 

Zapowiedź nowych Tarcz Antykryzysowych 

Od marca, gdy ogłoszono wiosenny lockdown,      
zostało w sumie przygotowanych sześć pakietów      
wsparcia dla firm: pięć tarcz antykryzysowych i       
tarcza finansowa. Większość z nich była uchwalana       
w ekspresowym tempie i zaczynała obowiązywać z       
dnia na dzień, często bez dobrego przygotowania.       
Jesienią niestety prawdopodobnie czeka nas podobny      
scenariusz. Według aktualnych doniesień prasowych     
Ministerstwo Rozwoju pracuje właśnie nad dwoma      
rozwiązaniami dla firm. Jedno to kolejna tarcza       
antykryzysowa, tym razem skierowana do branż -       
m.in. fitness i weselnej. W tarczy mają się znaleźć         
postojowe, zwolnienia z ZUS i pożyczki. Ponadto       
resort pracuje nad tzw. ustawą deregulacyjną. Mają       
być w niej uproszczenia, które ułatwią      
prowadzenie działalności. 

Nowa tarcza branżowa 

Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy i      
technologii, zapowiedziała w czwartek, że branże      
najbardziej poszkodowane w wyniku restrykcji     
dostaną rządowe wsparcie. Chodzi o branże fitness,       
ślubną, ale także beauty, eventową i handel. Resort        
przedstawi swoje propozycje Rządowemu Sztabowi     
Kryzysowemu na początku przyszłego tygodnia. Ma      
zaproponować dla nich: postojowe, zwolnienie z      
ZUS i mikropożyczki. Rozważane jest także      
wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, na które       
firmy liczą najbardziej. W spotkaniach z      
przedsiębiorcami uczestniczy też Paweł Borys, szef      
PFR lub Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. -       
Obecnie trwa wyliczanie kosztów wspólnie z ZUS i        
PFR - mówi Olga Semeniuk. Przedstawiciele branż       
zwracają uwagę na jeszcze jeden problem. Otóż część        
firm może mieć problemy z utrzymaniem      
działalności i konieczne będzie też wsparcie na       
przebranżowienie. 

Według wstępnych ustaleń pomoc będzie     
uzależniona od dominującego kodu PKD, tak jak w        
przypadku tarczy dla turystyki, zwanej tarczą 5.       
Wówczas firmy z szeroko rozumianej branży      
turystycznej apelowały o rozszerzenie listy kodów o       
firmy organizujące i obsługujące targi, koncerty,      
konferencje (PKD 63.12Z) czy biur zajmujących się       
obsługą turystów z zagranicy (PKD 79.12Z), gdyż       
ich kody nie zostały wskazane w ustawie. Podobnie        
było z firmami organizującymi rejsy po Wiśle dla        
turystów krajowych i zagranicznych.  

UWAGA! Warto zwrócić jednak uwagę na treść       
ostatniej tarczy. Czytamy w niej: 

Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień       
złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek,       
działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji     
Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej      
działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z,     
79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A,      
93.29.B, 93.29. Z, zwalnia się z obowiązku opłacania        
należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na      
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,     
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych    
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur     
Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do          
dnia 30 września 2020 r., wykazanych w       
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres,      
jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30         
czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w         
rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w     
pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który     
składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych        
składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do          
przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu      
kalendarzowym w 2019 r. obrotów.  

Jeżeli nowo tworzone tarcze będą analogiczne do       
tych dotyczących branży turystycznej to kluczowymi      
czynnikami otrzymania wsparcia będzie dominujące     
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PKD na dzień składania wniosku o wsparcie oraz        
wysoki spadek przychodu.  

WAŻNE! Gdyby podobnego typu zapisy powtórzyły      
się w nowych tarczach, to umożliwiłoby to zmianę        
dominującego PKD na chwilę przed otrzymaniem      
wsparcia. Należy pamiętać jednak, że trudno ocenić       
późniejsze interpretacje ZUS i fiskusa w tego typu        
sytuacjach. Dlatego zalecamy, aby ewentualna     
zmiana PKD dominującego miała uzasadnienie     
ekonomiczne i była poprzedzona zebraniem     
dowodów w postaci faktur i wyliczeń, na wypadek        
późniejszej kontroli. 

Planowany “pakiet deregulacyjny” 

Z ustaleń Prawo.pl wynika też, że resort rozwoju        
rozpoczął prace nad tzw. pakietem deregulacyjnym. -       
Chodzi o ogólne zmiany regulacyjne po to, by w         
przyszłym roku wspomóc odbicie gospodarki.     
Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że najbardziej      
potrzebne jest obniżenie podatku VAT, trudno jednak       
na tę chwilę ustalić jakie rozwiązania zaproponuje       
rząd. O wszystkich zmianach w tej sprawie będziemy        
Państwa informować w naszych biuletynach. 

źródło: prawo.pl 
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