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DLA BIZNESU 

Bon Turystyczny możliwy bez noclegu 

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, w      
poniedziałek podpisano nowelizację tzw. ustawy     
o COVID-19 zawierającą zmiany w ustawie o       
Polskim Bonie Turystycznym. Umożliwia ona     
realizację bonu turystycznego bez noclegu.     
Warunkiem opłacenia bonem jednodniowej    
wycieczki jest skorzystanie przez beneficjentów     
z minimum dwóch usług. 

Jak podkreślali autorzy nowelizacji, ma ona      
zwiększyć efektywność programu i objąć     
wsparciem większą grupę przedsiębiorców    
rejestrujących się w bazie podmiotów     
przyjmujących płatności bonami. W pierwszym     
etapie działania programu świadczenie dotyczyło     
noclegów w obiektach turystycznych oraz     
imprez turystycznych z minimum jednym     
noclegiem, które organizowali operatorzy    
turystyczni lub organizacje pożytku publicznego.     
Po zmianach bony będą mogły służyć również       
do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z      
wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez    
organizatorów w ramach danej oferty.     
Warunkiem jest objęcie pakietem minimum     
dwóch usług. 

Zadowolenie z tej zmiany wyraziła Polska      
Organizacja Turystyczna (POT), która zauważa,     
że nowelizacja zakłada, że operatorzy     
turystyczni i organizacje pożytku publicznego     
mogą dowolnie kompletować pakiety usług,     
włączając w to m.in.: usługi przewodnickie      
(zarówno w miastach, jak i na górskich       
szlakach), przejazdy autokarem, zwiedzanie    
muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem,      
zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych     
aktywności turystycznych i sportowych. W ten      
sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom       
obiektów i osobom bezpośrednio w nich      
zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej     
rozumianej branży turystycznej: pilotom    

wycieczek, przewodnikom, instruktorom i    
animatorom czasu wolnego czy osobom     
odpowiadającym za transport i wyżywienie. 

Przekształcenie spółki komandytowej a 
wsparcie z PFR 

Spółki komandytowe cały czas szukają     
sposobów na uniknięcie podwójnego    
opodatkowania. Styczniowe zmiany w    
przepisach o podatkach dochodowych    
doprowadziły do sytuacji, w której spółki      
komandytowe stały się podatnikami CIT. Z      
nowych przepisów wynika, że spółka     
komandytowa ma jednak prawo postanowić o      
zastosowaniu nowych regulacji do przychodów i      
kosztów związanych z uczestnictwem w tej      
spółce, począwszy od 1 maja 2021 r. W takim         
przypadku spółka komandytowa uzyska status     
podatnika podatku dochodowego od osób     
prawnych z dniem 1 maja 2021 r. 

Jak się okazuje jednym z najczęściej      
dokonywanych wyborów może być    
przekształcenie spółki komandytowej w jawną.     
Warto jednak zwrócić uwagę, że nie każda       
spółka jawna zachowa swoją neutralność     
podatkową. Z nowych przepisów wynika, że      
oprócz spółek komandytowych opodatkowaniem    
CIT zostały objęte także spółki jawne, które       
spełnią następujące warunki: 

● co najmniej jeden ze wspólników nie jest       
osobą fizyczną, oraz 

● spółka jawna nie złoży przed rozpoczęciem      
roku obrotowego informacji, według    
ustalonego wzoru, o podatnikach podatku     
dochodowego od osób fizycznych oraz     
podatku dochodowego od osób prawnych,     
posiadających, bezpośrednio lub za    
pośrednictwem podmiotów niebędących   
podatnikami podatku dochodowego, prawa    
do udziału w zysku tej spółki, lub nie złoży         
w terminie 14 dni informacji o zmianach       
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dotyczących wspólników innych niż osoby     
fizyczne. 

Takie brzmienie przepisów przesądza, że spółki      
jawne z wyłącznym udziałem osób fizycznych      
nie będą podatnikami CIT. Natomiast spółki z       
udziałem m.in. osoby prawnej (np. spółki z o.o.)        
muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach     
informacyjnych, aby nie uzyskać statusu     
podatnika CIT. 

Informacja taka powinna zostać złożona do      
naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze     
względu na siedzibę spółki jawnej oraz      
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla     
każdego podatnika osiągającego dochody z takiej      
spółki.  

UWAGA! Zgodnie z przepisami przejściowymi     
spółki jawne składają pierwszą informację w      
terminie do 31 stycznia 2021 r. Niedopełnienie       
obowiązku poinformowania właściwych   
naczelników urzędu skarbowego będzie    
oznaczało objęcie takiej spółki opodatkowaniem     
CIT oraz pociągnie za sobą podwójne      
opodatkowanie dochodów osiąganych przez    
wspólników. 

Przekształcenie a wsparcie z PFR 

W kontekście przekształcenia spółki często     
pojawiają się też pytania dot. Tarczy Finansowej       
oraz ewentualnego zwrotu subwencji. Rzecznik     
Ministerstwa Finansów podkreśla, że znaczenie     
ma typ podmiotu, który uzyskał wsparcie. Firmy       
należące do sektora MŚP mogą przeprowadzić      
reorganizację, która skutkuje sukcesją    
uniwersalną lub kontynuacją działalności, bez     
wcześniejszej zgody PFR. Dlatego w przypadku      
przekształceń (połączeń i podziałów)    
przedsiębiorców, jeżeli następuje kontynuacja    
działalności lub sukcesja uniwersalna,    
wynikająca z takich działań, umowa     
subwencji finansowej pozostaje w mocy.     
Oznacza to, że nie ma ryzyka utraty wsparcia.  

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku dużych      
przedsiębiorstw, które uzyskały pożyczki    
płynnościowe i preferencyjne. Umowy    
zawierane z nimi co do zasady przewidują, że        
pożyczkobiorcy powinni uzyskać zgodę na     
przeprowadzenie reorganizacji. Dotyczy to    
zarówno przekształcenia, jak i połączenia lub      
podziału. 

Należy jednak zauważyć, że resort odwołuje się       
do niebędących źródłami prawa komunikatów     
wydawanych przez PFR. Wytyczne te nie są       
obowiązującym prawem i nie dotyczą     
konkretnych przepisów.  

źródło: prawo.pl  pfr.pl, pit.pl 
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