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DLA BIZNESU 
 

Rusza pomoc dla firm w restrukturyzacji  
 
Od sierpnia zaczną obowiązywać nowe przepisy o       
wsparciu finansowym dla firm, które chcą przejść       
restrukturyzację. To za sprawą ustawy z 16 lipca 2020         
roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania        
lub restrukturyzacji przedsiębiorców, podpisaną w     
ubiegłym tygodniu przez Prezydenta. O temacie      
informowaliśmy już kilkukrotnie w naszych biuletynach.      
Rocznie w budżecie zarezerwowano 120 mln zł na ten cel.          
Do końca 2021 roku pula zostanie też zwiększona o środki          
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.  
 
Adresatem ustawy są przedsiębiorcy którzy w trakcie       
postępowania upadłościowego stanęli wobec groźby     
likwidacji. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na       
działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności     
finansowej i w pierwszej kolejności przybiera formę       
krótkookresowych pożyczek (na ratowanie w chwili      
stwierdzenia trudności finansowych) udzielanych na sześć      
miesięcy. Ich wysokość będzie każdorazowo uzależniona      
od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli okres lub       
wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca,      
przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o        
dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia      
restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do 18       
miesięcy.  
 
Gdy tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie     
niewystarczające firmy, zarówno duże jak i MŚP, mogą        
wnioskować o “pomoc na restrukturyzację”. Pomoc ta       
będzie mogła mieć formę: objęcia akcji lub udziałów w         
podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w      
podwyższeniu kapitału zakładowego przez    
podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych    
udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów       
spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na       
restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako     
pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie       
restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy. 
 
UWAGA! Ustawa przewiduje limit wynagrodzeń kadry      
zarządzającej przedsiębiorstwem, któremu zostanie    
udzielona pomoc - wynosi on 400 proc. średniego        
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.     

Wyłączono też prawo osób, których obejmie limit       
wynagrodzeń, do prowizji z zysku oraz nagród z        
zakładowego funduszu nagród, a także roszczenie tych       
osób z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce        
bilansowej. Ograniczenie to obowiązuje przedsiębiorcę do      
dnia przypadającego po upływie roku od dnia, w którym         
upłynął okres na jaki udzielono pomocy. 
 
Interpretacje podatkowe – nie chronią drugiej      
strony transakcji 
 
Jak podaje portal prawo.pl najnowsze wyroki sądów       
potwierdzają bardzo złe zjawisko. Skarbówka w trakcie       
kontroli podatkowych może odmówić przyjęcia     
stanowiska, które wcześniej zostało potwierdzone w      
interpretacji podatkowych dla naszego kontrahenta. Co      
w praktyce rodzi absurdalne sytuacje. Zagadnienie to może        
być w szczególności problematyczne w zakresie skutków       
podatkowych w podatku od towarów i usług. Z istoty VAT          
wynika, że dana transakcja rozpoznana przez jedną stronę        
transakcji powinna być lustrzanym odbiciem transakcji u       
tej drugiej. 
 
Sprzedawca może wystąpić o interpretację indywidualną i       
uzyskać potwierdzenie co do sposobu określenia podstawy       
opodatkowania. Na tej podstawie sprzedawca wystawi      
fakturę i obliczy podatek VAT, który u kupującego        
stanowić powinien, co do zasady, podatek naliczony. Jeśli        
jednak kupujący nie wystąpi o własną interpretację,       
może dojść do sytuacji, gdzie tylko jedna strona        
transakcji będzie chroniona przed ewentualnymi     
negatywnymi skutkami przyjęcia przez organy podatkowe      
odmiennej wykładni w zakresie sposobu określenia      
podstawy opodatkowania. W konsekwencji, jeśli     
skarbówka uzna, że rozliczenie dokonane zgodnie z       
interpretacją było błędne, mogą zakwestionować     
rozliczenie podatkowe, ale tylko tej strony, która nie        
uzyskała interpretacji 
 
Okazuje się jednak, że problem w praktyce dotyczy        
wszystkich podatków, nie tylko VAT. Ma miejsce także        
w transakcjach reorganizacyjnych, gdy jest wiele      
podmiotów zaangażowanych i są różne skutki w CIT,        
VAT, PCC, ale tylko niektóre wezmą interpretację, na        
niektóre podatki. Problem pojawia się przy transakcjach       
powtarzalnych – teoretycznie organy mogą twierdzić, że       
gdy interpretacja dotyczy wprost jednej transakcji, to       
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kolejna, analogiczna już nie podlega ochronie, przy       
transakcjach w grupie, gdy jedna spółka realizuje       
analogiczne transakcje jak inna spółka, a tylko jedna        
ma interpretację. 
 
Pewnym rozwiązaniem jest wystąpienie przez     
kontrahentów z wnioskiem wspólnym o wydanie jednej       
wspólnej interpretacji indywidualnej. Taka możliwość     
istnieje od stycznia 2016 r. W praktyce gospodarczej nie         
zawsze jednak jest to możliwe, gdyż wymaga to        
współpracy stron, a więc znajduje to zastosowanie zwykle        
przy ważnych transakcjach, które przygotowuje się dużo       
wcześniej. 
 

DLA SPRZEDAJĄCYCH W SIECI 
 

MŚP zyskały narzędzia do walki z nieuczciwymi       
praktykami wyszukiwarek i portali internetowych  
 
Z dniem 12 lipca 2020 r. weszło w życie unijne          
rozporządzenie 2019/1150 w sprawie propagowania     
sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników     
biznesowych korzystających z usług pośrednictwa     
internetowego (w skrócie: „rozporządzenie 2019/1150”)     
MŚP zyskały instrumenty ochrony przed odgórnie      
narzucanymi im nieuczciwymi warunkami usług w sieci. 
 
Rozporządzanie 2019/1150 skierowane jest do sektora      
B2B i dotyczy relacji dostawców usług pośrednictwa       
internetowego, czyli podmiotów prowadzących    
platformy handlu elektronicznego (jak Allegro, OLX),      
porównywarki cenowe (np. Ceneo), portale umożliwiające      
rezerwacje usług (np. Booking), portale społecznościowe      
(np. Facebook, Instagram), sklepy z aplikacjami z       
klientami biznesowymi wspomnianych usług, czyli     
przedsiębiorcami, którzy korzystając np. z platform      
sprzedażowych oferują swoje towary lub usługi      
konsumentom. Nowe obowiązki dotyczą również     
podmiotów dostarczających usługi tzw. asystentów     
głosowych oraz operatorów wyszukiwarek    
internetowych (np. Google). 
 
Nowe zasady kształtowania stosunków umownych     
pomiędzy dostawcami usług pośrednictwa internetowego i      
MŚP mają przeciwdziałać sytuacjom, np. arbitralnego      
usuwania produktów lub usług platform handlowych,      
mediów społecznościowych, czy sklepów z aplikacjami;      

ponadto jednostronnego zawieszenia konta bez     
uprzedniego powiadomienia i bez faktycznej     
możliwości zakwestionowania decyzji platformy. Od 12      
lipca br. dostawcy usług pośrednictwa internetowego są       
obowiązani zawrzeć w umowach i regulaminach np.       
postanowienia określające podstawy podjęcia decyzji o      
zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia usługi, a także       
wszelkie przypadki zróżnicowanego traktowania w     
zakresie towarów i usług oferowanych konsumentom przez       
użytkowników biznesowych, jak również samych     
dostawców. 
 
Rozporządzenie wprowadza obowiązkową instytucję    
wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg oraz     
obowiązek wyznaczenia mediatorów. Dostawcy usług     
pośrednictwa internetowego będą musieli wskazać co      
najmniej dwóch mediatorów, z których udziałem będą       
prowadzili proces pozasądowego rozwiązania sporów.     
Przepisy przewidują także możliwość reprezentowania     
interesów MŚP przed sądami krajowymi przez organizacje       
i stowarzyszenia. W praktyce oznacza to, że zostały one         
uprawnione do występowania z powództwem o ustalenie       
nieważności postanowień umów i regulaminów     
sprzecznych z nowymi zasadami. 
 
Jaśniejsze zasady pozycjonowania w sieci 
 
Rozporządzenie dotyczy także wyszukiwarek    
internetowych. Zmiany w tym zakresie stały się       
niezbędne, gdyż platformy przeznaczone do     
wyszukiwania informacji stosują nieprzejrzyste    
praktyki, zwłaszcza w zakresie wyszukiwania i      
rankingu oraz zamieszczania reklam. W efekcie wyniki       
wyszukiwania bywają nieobiektywne, zaś zasady dostępu      
do specjalnych ofert są przejrzyste wyłącznie dla       
wybranych użytkowników biznesowych. Po zmianach     
zasady plasowania te mają stać się jasne. Dostawca jest         
obowiązany określić główne parametry determinujące     
pozycję w efektach wyszukiwania, a także wyjaśnić       
możliwości wywierania aktywnego wpływu na     
plasowanie pozycjonowanie oraz wyjaśnić skutki takich      
działań. Co istotne, rozporządzenie 2019/1150 dopuszcza,      
aby wynagrodzenie było zróżnicowane i odnosiło się do        
płatności, których głównym lub jedynym celem jest       
poprawa pozycjonowania, jak również było należne za       
działania, których praktycznym skutkiem jest poprawa      
pozycjonowania.                                 Źródło : prawo.pl 
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