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DLA BIZNESU 

Projekt nowej branżowej Tarczy Antykryzysowej 

We wtorek wieczorem do Sejmu wpłynął poselski projekt        
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach       
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i     
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz      
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). Jest        
to tzw. branżowa tarcza antykryzysowa nad którą       
pracowało m.in. Ministerstwo Rozwoju, Technologii i      
Pracy. Pierwotny jej kształt przewiduje zwolnienie ze       
składek ZUS oraz świadczenie postojowe, aktualnie      
zgłaszane poprawki zakładają również dotacje dla MŚP w        
kwocie 5000 zł. Wsparcie uzależnione będzie od       
dominującego kodu PKD oraz spadku obrotu. 

Premier zapowiedział również, że dostępne będą      
długoterminowe pożyczki i gwarancje dla chcących      
korzystać z programów inwestycyjnych. Z kolei Jarosław       
Gowin, wicepremier i minister rozwoju, podkreślił, że       
Rada Ministrów w tym projekcie ustawy zostaje       
wyposażona w prawo przedłużania tych rozwiązań na       
kolejne miesiące. To oznacza w praktyce, że w przypadku         
przedłużającego się lockdownu skróci się ścieżka      
legislacyjna do uruchomienia pomocy. 

Zwolnienie ze składek ZUS też pod warunkiem spadku        
obrotów 

Projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania      
należnych składek na ubezpieczenia społeczne i      
ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz      
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń    
Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,     
za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  

WAŻNE! Warunkiem zwolnienia jest posiadanie     
odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego w       
prowadzonej działalności przynajmniej od 30 września      
2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika         
składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu      
przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r.       
był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do          
przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.      
Przedsiębiorcy którzy, spełniają warunek dominującego     
PKD, ale biznes otworzyli na przełomie roku nie        
otrzymają wsparcia. Co ciekawe z wyliczeń rządu wynika,        
że na zwolnieniach ZUS zyskają najbardziej restauracje -        
zwolnienie ich ze składek to koszt ok. 197 mln zł, ale także            
sklepy sprzedające odzież, których zwolnienie ze składek       
będzie kosztowało ok. 85 mln zł. 

Wniosek do ZUS będzie można złożyć do 31 stycznia         
2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia,        
będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej      
lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31         
grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej          
składania. 

Lista dominujących kodów PKD kwalifikujących do      
zwolnienia ze składek ZUS:  

➢ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży) 
➢ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na     

straganach i targowiskach)  
➢ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów    

tekstylnych na straganach i targowiskach)  
➢ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych    

wyrobów na straganach i targowiskach)  
➢ 56.10.A (restauracje)  
➢ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)  
➢ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)  
➢ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)  
➢ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
➢ 74.20.Z (działalność fotograficzna)  
➢ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego)  
➢ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i     

kongresów)  
➢ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in.      

indywidualni nauczyciele, trenerzy)  
➢ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)  
➢ 86.90.D (działalność paramedyczna)  
➢ 90.01.Z(wystawianie przedstawień artystycznych) 
➢ 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)  
➢ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)  
➢ 93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji     

fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness)  
➢ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  
➢ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)  
➢ 93.29.A (działalność pokojów zagadek)  
➢ 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa    

niesklasyfikowana)  
➢ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa)  
➢ 96.04.Z (działalność usługowa dotycząca    

poprawy kondycji fizycznej) 

UWAGA! Treść projektu wymaga, aby jedno z       
wymienionych PKD widniało jako dominujące, na      
dzień 30 września 2020 r. Oznacza to, że tak         
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sformułowane przepisy właściwie wykluczają wsparcie dla      
podmiotów, które dopiero teraz rozważają zmianę PKD. 

Dotacja dla MŚP  

Dotacja pojawiła się w projekcie dopiero we wtorek        
wieczorem. Została zgłoszona podczas pierwszego     
czytania, które odbyło się w sejmowej Komisji rodziny i         
polityki społecznej. Za jej sprawą niektórzy mikro i mali         
przedsiębiorcy, a więc zatrudniający do 9 osób, będą mogli         
się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł.  

Dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności ma       
przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. Będą       
się mogły starać o nie mikro i mali przedsiębiorcy, którzy          
prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku,        
odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku       
spadek obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do          
przychodu z października lub listopada 2019 roku.Dotacja       
nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła        
działalność na dzień 30 września 2020 roku.  

WAŻNE! Wniosek ma być składany w formie       
elektronicznej do powiatowego urzędu pracy. Będzie      
trzeba dołączyć do niego oświadczenie o spełnianiu       
kryteriów pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dotacja      
będzie mogła być przyznana w kwocie do 5 tys. zł. Będzie           
nieoprocentowana, ale ma podlegać zwrotowi w ciągu 12        
miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu. Z         
tym, że Rada Ministrów będzie mogła w drodze        
rozporządzenia przedłużyć okres zwrotu dotacji. Dotacja      
będzie mogła ulec umorzeniu, o ile firma będzie        
wykonywać działalność przez trzy miesiące od      
udzielania wsparcia.  

Starosta będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli       
przedsiębiorcy w ciągu trzech lat od udzielenia dotacji.        
Firma, która nie podda się kontroli, lub której przyznano         
dotację nienależnie lub która wykorzystała ją niezgodnie z        
przeznaczeniem, będzie musiała zwrócić dotację w ciągu       
12 miesięcy. 

Świadczenie postojowe  

Projekt zakłada również wprowadzenie jednorazowego     
dodatkowego świadczenia postojowego dla    
prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 r.        
w branżach gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej,      
filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i      
fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego     
świadczenia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu      
PKD jako dominującego oraz uzyskanie w październiku       
albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc.          

przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu        
uzyskanego odpowiednio w październiku albo     
listopadzie w 2019 r. Z szacunków rządu wynika, że z          
postojowego również skorzystają w znacznej mierze      
sprzedający na straganach i targowiskach. Tyle, że lista        
kodów do postojowego jest krótsza i liczy tylko 20         
pozycji. Do jego uzyskania kwalifikują PKD: 

➢ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)  
➢ 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na     

straganach i targowiskach)  
➢ 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów    

tekstylnych na straganach i targowiska)  
➢ 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych    

wyrobów na straganach i targowiskach) 
➢ 56.10.A (restauracje) 
➢ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)  
➢ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)  
➢ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)  
➢ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)  
➢ 74.20.Z (działalność fotograficzna)  
➢ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i     

sportowego)  
➢ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i     

kongresów)  
➢ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa) 86.90.A     

(działalność fizjoterapeutyczna)  
➢ 86.90.D (działalność paramedyczna)  
➢ 93.11.Z (działalność obiektów sportowych)    

93.13.Z (działalność obiektów dot. poprawy     
kondycji fizycznej)  

➢ 93.19.Z (pozostała działalność sportowa)  
➢ 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek)  
➢ 96.04.Z (działalność usługowa dot. poprawy     

kondycji fizycznej)  

UWAGA! Podobnie jak w przypadku zwolnienia z ZUS        
treść projektu wymaga, aby jedno z wymienionych PKD        
widniało jako dominujące, na dzień 30 września 2020 r.         
Oznacza to, że tak sformułowane przepisy właściwie       
wykluczają wsparcie dla podmiotów które dopiero teraz       
rozważają zmianę PKD. 

Zdaniem rządu z przygotowanych instrumentów skorzysta      
ok. 200 tys. przedsiębiorców i 372 tys. pracowników.        
Niestety, wymienione PKD nie obejmują wszystkich      
przedsiębiorców dotkniętych skutkami Covid-19. 
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Odebranie wsparcia z PFR za naruszenie      
obostrzeń 

W Sejmie błyskawicznie uchwalono ustawę o zmianie       
niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem      
sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem     
COVID-19. Projekt do Sejmu wpłynął w poniedziałek, 19        
października, pierwsze czytanie odbyło się rano 21       
października, choć miało się odbyć 20. Tego samego dnia         
po południu zajęli się już nim posłowie z Komisji Zdrowia,          
22 października w czwartek została uchwalona. Uwagi do        
niego już dwa razy zgłosił Adam Abramowicz, rzecznik        
małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt bowiem zawierał przepis, który pozwalał      
pozbawiać przedsiębiorców pomocy publicznej za     
złamanie obostrzeń wprowadzonych w związku z walką       
z epidemią, potwierdzone prawomocnym mandatem,     
decyzją lub wyrokiem sądy. Jak się okazało przepisy        
uchwalony przez Sejm zostały bardziej zaostrzone i       
pozwalają odmówić wsparcia za samo naruszenie.  

Zgodnie z art. 22 pkt. 3 przedsiębiorca ubiegający się o          
udzielenie pomocy publicznej będzie zobowiązany złożyć      
oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że      
nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. A w        
przypadku złożenia fałszywego oświadczenia,    
przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty      
stanowiącej równowartość udzielonej pomocy, łącznie z      
odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Uchwalony przepis      
prowadzi do naruszenia zasady pewności obrotu      
prawnego.O ile bowiem w przypadku ukarania      
(prawomocnego) przedsiębiorca ma tego świadomość, o      
tyle w przypadku samego faktu naruszenia ograniczeń,       
może się o tym dowiedzieć na długo po złożeniu         
przedmiotowego oświadczenia (np. w wyniku podjęcia      
przez służby działań wyjaśniających na wiele miesięcy po        
dokonaniu zarzucanego mu naruszenia. Projekt jest      
obecnie w Senacie i wiele środowisk w tym Rzecznik MŚP          
apeluje  o wykreślenie kontrowersyjnych przepisów. 

źródło: prawo.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/rzecznik-msp-przedstawia-marszalkowi-senatu-rp-uwagi-do-uchwalonej-22-pazdziernika-2020-r-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/
https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-przedstawia-marszalkowi-senatu-rp-uwagi-do-uchwalonej-22-pazdziernika-2020-r-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/

