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Prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP X kadencji

STANOWISKO PÓŁNOCNEJ IZBY GOSPODARCZEJ W SPRAWIE PROJEKTU ZMIAN

DORYCZĄCEGO OPODATKOWANIA SPOŁEK KOMANDYTOWYCI-I PODATKIEM CIT

Szanowny Panie Marszalku,

Mając na względzie procedowanie projektu ustawy mju. zmieniającej przepisy ustawy

o podatku dochodowym 0d osób prawnych, która zakłada objęcie spółek komandytowych już od

1 stycznia 2021 roku podatkiem CIT, postulujemy o odrzucenie proponowanych zmian w całości,

względnie wnioskujemy o ograniczenie zaproponowanych rozwiązań do zasad analogicznych

jakie przewidziano dla opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych.

Niniejszym wystąpieniem pragniemy podzielić się naszymi obawami wynikającymi z przedstawionego

projektu, który w naszej ocenie jest istotnie szkodliwy dla rodzimej gospodarki oraz dla kilkudziesięciu

tysięcy polskich przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność gospodarczą w formie spółek

komandytowych. Obok argumentów merytorycznych chcielibyśmy podkreślić, że obecnie w związku

z wielomiesięczną sytuacją epidemiczną, trudną sytuacją wielu branż wraz z zalamaniem koniunktury,

przedsiębiorcy walczą o utrzymanie miejsc pracy i swój byt. To są dziś realne problemy i zagrożenia
w zakresie których firmy potrzebują pilnego wsparcia oraz rozwiązań, pozwalających im na przetrwanie

tej trudnej sytuacji wywołanej pandemią.

Północna Izba Gospodarcza negatywnie ocenia nakładanie na spółki koniandvtówe dodatkowych

obciążeń pod pretekstem uszczelniania systemu podatkowego. Nałozenie podatku CIT na spółki

komandytowe Ministerstwo Finansów argumentuje potrzebą walki z tzw. agresywna międzynarodową

optymalizacja podatkową i wyprowadzaniem zysków do rajów podatkowych. Ta argumentacja jest

w świetle faktów i dostępnych danych zupełnie nietrafionaÅ Podkreślić bowiem należy, że spośród

działających w Polsce 40587 spółek komandytowych tylko 439 ma zagranicznego wspólnika,

a podmiotów umożliwiających potencjalny wypływ środków pieniężnych do rajów podatkowych to

znikomy margines na poziomie 0,4% (l 13 z Luksemburga, 41 z Cypru, 15 z Malty). Wystarczy zatemI

aby Edatek CIT nalożvc' na te spółki komandytowe, które nie złoża informacji o wspólnikach,

co analogicznie planuie sie zastosować wobec spółek iawnvch.
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Jest szereg innych możliwych do wprowadzenia regulacji, które poinogłyby zrealizować cel postawiony

przez Ministerstwo Finansów jakim jest uszczelnienie systemu podatkowego. Jako alternatywne

rozwiązanie, które mogłoby pomóc osiągnąć cel ograniczenia ryzyka nieopodatkowanego transferu
dochodu spółek komandytowych za granicę może być np. nałożenie na spółkę koinandytową

obowiązków płatnika. W takiej sytuacji spółka komandytowa mająca zagranicznych wspólników,

działająca jako płatnik, byłaby zobowiązana odprowadzić podatek od dochodu spółki komandytowej do
polskiego urzędu. Taki alternatywny scenariusz ochroniłby polskich przedsiębiorców przed Wzrostem

opodatkowania zachowując ich pozycję konkurencyjną w stosunku do zagranicznych podmiotów,
sprawiając, że wciąż mogliby korzystać z tej atrakcyjnej formy prawnej,jaką jest spółka komandytowa

Proponowane przez resort finansów regulacje mają w naszej opinii charakter antyrozwojowy.

W szczególności uderzają one w polskich przedsiębiorców, dlatego że za znakomitą większością spółek

komandytowych stoi polski przedsiębiorca, polski kapitał rodzinny. Jedynym skutkiem opodatkowania
spółek komandytowych CIT będzie pogorszenie pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorców,

którzy będą obciążeni w wyższym stopniu, niż ich zagraniczni odpowiednicy. Rentownos'ć netto

polskiego biznesu spadnie o około 15 punktów procentowych, gdy tymczasem opodatkowanie

podmiotów zagranicznych gospodarujących w Polsce się nie zmieni.

Mniejsze przedsiębiorstwa funkcjonują w Polsce w duzej mierze w formie spółek osobowych, co

wynika z niższego poziomu formalizmu związanego z ich prowadzeniem. Spółka komandytowa jest

tymczasem jedyną spółką osobową umożliwiającą ograniczenie odpowiedzialności wspólników. Poza
tym w przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej podatnikiem CIT, nie

występuje W jej przypadku zjawisko podwójnego opodatkowania - na poziomie spółki i na poziomie

wspólnika. Sukces niemieckiej gospodarki czy gospodarek zachodnich opiera się w głównej mierze na

przekazywaniu sobie w formie sukcesji przedsiębiorstwa z pokolenia na pokolenie, a tego rodzaju

sukcesja, gdzie istnieje ograniczona odpowiedzialność majątkowa, jest chroniona prawnie, tak jak ma

to miejsce w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana przepisów w stronę, jaką zaplanował

resort finansów, w trwały sposób to uniemożliwi.

Warto również zastanowić się, co zyska budżet państwa w wyniku wprowadzanych zmian ?

W naszej ocenie państwo może stracić więcej, aniżeli zyskać. Taki wniosek formułujemy w oparciu

o dość łatwe do przewidzenia skutki zmian i ich wpływ na podejmowane decyzje.

Ze względu na przepisy unijne i prawo międzynarodowe opodatkowanie CIT spółek komandytowych
nie zagrozi pozycji konkurencyjnej tego rodzaju spółek z zagranicznym kapitałem w Polsce. W dalszym

ciągu będą placiły podatek na tym samym poziomie (tj. 19%). Natomiast polscy przedsiębiorcy chcąc

utrzymać swoją pozycję konkurencyjną wybiorą altematywną formę prowadzenia działalności

gospodarczej. Część z nich dokona przekształcenia w spółkę jawną lub partnerska. Tym samym będą

zmuszeni poświęcić bezpieczeństwo swoje i rodzin, aby utrzymać dotychczasowy poziom
opodatkowania i konkurencyjności. Inni (głównie większe podmioty) będą prowadzić działalność za
pośrednictwem sp. z o.o. w oparciu o struktury holdingowe. Dostrzegamy też inne ryzyka, jakie niesie

za sobą pozbawione dyskusji i realnej debaty wprowadzanie w trybie ekspresowym zmian, w tym
w szczególności: zwiększenie nieufności do stabilności, transparentności i przewidywalności na
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gruncie przepisów prawa (szczególnie ważne w kontekście napływu inwestycji zagranicznych),

rezygnacja z prowadzenia lub rozwijania swojej działalności biznesowej w Polsce, obniżenie

konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz spadek miejsc pracy, co w dobie kryzysu

gospodarczego dodatkowo osłabi wpływy do budżetu państwa.

Szanowny Panie Marszałku,

Zwracamy uwagę, iż proponowane zmiany mogą dotknąć zarówno podmioty polskie jak

i zagraniczne, które w dotychczasowym stanie prawnym w sposób uczciwy i skrupulatny płacą

podatki dochodowe w Polsce, a fakt prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki

komandytowe] nie wynika z chęci transferowania dochodu za granicę. Zaoszczędzone środki

można było przeznaczac' na coraz to nowe potrzeby inwestycyjne i modernizacje zakładów,

zarówno w obszarze pozyskiwania nowoczesnych technologii, jak i doskonalenia własnych

zasobów ludzkich, co z kolei umożliwia w efekcie dynamiczny i coraz szybszy rozwój

przedsiębiorstw i konkurencyjności polskiej gospodarki. Trwająca obecnie pandemia wymusza

na wielu przedsiębiorcach wejście w przyspieszoną cyfryzację ich firm. Wymaga to rozsądnego

gospodarowania zasobami, a planowane opodatkowanie CIT spółek komandytowych zablokuje
lub znacznie spowołni w nich ten proces. Pozostańmy na od lat sprawdzonej ścieżce rozwoju małej

i średniej przedsiębiorczości w Polsce wśród której tak dobrze radzą sobie spółki komandytowe.
Niech wzorem będą dla nas najprężniej rozwijające się gospodarki Europy Zachodniej, które

traktują spółki komandytowe w sposób transparentny podatkowo (brak opodatkowania CIT).

W imieniu Północnej Izby Gospodarczej, zrzeszającej ponad 1.500 przedsiębiorstw działających

na Pomorzu Zachodnim apelujemy do Pana Marszałka o wsłuchanie się w głos przedsiębiorców

i pracodawców i nie nakładanie podwójnego opodatkowania na spółki komandytowe.

ldentyczne stanowisko ma wiele organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Polsce. Jedną z nich jest

Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, którego prezes składa swój podpis pod

niniejszym stanowiskiem.

Z poważaniem:

Prezes Prezes

Północnej Izby Gospodarczej Zachodniopomorskiego ZPP

Hanna Mojsiuk Robert Bodendorf

W załączeniu postulaty Północnej Izby Gospodarczej
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POSTULATY Północnej Izby Gospodarczej - 2020.10.26

Akcja „NIE dla komandylowych CIT" lrwa dalej!

Obserwując proces legislacyjny dol. zmian PIT/CiT dopiero od 23.10.2020 r. wiemyjakie

dokładnie propozycje uchwaliła Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu

15.10.2020 r. w zakresie opodałkowania spółek komandyłowych CIT oraz zakresu

obowiązków lzw. Spółek nieruchomościowych. Tak króikie 'terminy ulrudniają analizę

loczącego się procesu legislacyjnego. lvlimo lo, zakłualízowaliśmy nasze posłulaly. Wg

bieżącej informacji o porzadku dziennym obrad kolejnego posiedzenia Sejmu ~już 27-

28.10.2020 r. porządek dzienny może ulec modyfikacji i zmiany ie mogą być

przedmiolem (druk sejmowy 642).

Przedsiębiorcy, szczególni ci działający w formie spółek komandy'rowych, a lakże ci,

kłórzy chcieliby w lakiej formie prowadzić działalność, nie zgadzają się na

prowadzenie biznesów w lak niepewne] rzeczywisiości prawnej, jaka jesi Teraz im

fundowana.

lnicjalywą Prezydium PIG chcemy przedslawić najważniejsze poslulały

zachodniopomorskich przedsiębiorców Parlameniarzysiom naszego wojewódzłwal

Olo one:

1) spółki jawne i komandytowa ujawnionych osób fizycznych i prawnych nie

będę objęle CIT

Nie można zmieniać requl w lrakcie qry! Przedsiębiorcy planują działalność

min. 5 Iał do przodu, mają pozaciągane zobowiązania, podpisane umowyI

skalkulowane marże - 3 m-ce na przygolowanie się do zmian jęsi

niedopuszczalne! Nawel roczne vacalio legis ło zbył królki horyzoni czasowy

do doslosowania się do nowej rzeczywislości podwójnego opodaikowania

lych samych zysków (raz na poziomie spółki, drugi na poziomie wypłal do
wspólników). Zmiany o tak doniosłym charakterze sysłemowym muszą być
poprzedzone szerokimi konsullacjami ze środowiskiem przedsiębiorców

idebałami z eksperlami.
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W obiecíu CIT spółek iawnvch nie chodzi o opodałkowaníe zaqranicznych

wspólników - lecz o prakiykę nieujawniania oslalecznych Wspólników

(beneficjenlówj w nieprzejizysłych siruklurach wykorzystujących spółki

osobowe. Rzadko się zdarza, że nie wiadomo kio jesl wspólnikiem spółki

osobowej. Dlalego posiulol objęcia CIT powinien dołyczyć nie łylko spółek

jawnych ale Także wszystkich spółek komandytowych, kłórych wspólnicy -inni
niż osoby fizyczne i prawne e nie ujawnia swoich wspólników. W łen sposób

prawidłowo będzie wdrożony mechanizm ochrony poboru podalku

dochodowego od ujawnionych organom wspólników spółek jawnych

i komandylowych, na klórym Tak zależy Minislerslwu Finansów.

Podwójne opodałkowaníe nie pozwoli konkurować z zaqranicznvm biznesem,

klórych spółki komandylowe nie będa podlegały lej regulacji. W wielu krajach

Unii jesl na odwról, podalnikami CIT sq spółki komandyłowe zagranicznych

podmiołów, z reguły spółek kapilałowych.

Tak naqłe zmiany svsłemowe, nieprzemvślana i pośpieszna leqislacia

odsłrasza inwesłorów. Nie łylko zagraniczny biznes, kłóry widzi jak Polska cofa
się z powrolem do grupy pańslw rozwijających się (niesiabilny sysłem

gospodarczy i polilycznyj, ale leż W dobie pandemii prowadzi do wzmocnienia

impulsu hamowania inwesiycji wewnęlrznych. Przedsiębiorcy z zawodu

ryzykujq, ale łeż profesjonalnie kalkulujq ryzyko - gdy wkrada się chaos i polilyka
- nie ma na ło silnych. Trzeba wsłrzymać wydalki, przeczekaó. To już nd wpływ

na polska gospodarkę! Kalasłrofalny.

 

2) spółki komandyłowe nie służq rodzimemu biznesowi do opłymalizacji!

Przedsiębiorcy-wspólnicy wybieraiqc łq forme prawna ze wzaledów na idealne
gołgczenie elasłycznei formuły (skupienia się na wspólnikach a nie kapiłale),

opodałkowanid jak indywidualnej działalności (ryczał, podałek liniowy lub

skala podałkowa) z ochrona przed ryzykami biznesowymi (nieograniczone

ryzyko ponosi lylko komplemenlariusz, a komandyłariusz nie).
Wspólnicy maío prawo do zmiany każdeí innej formy spółki na spółke

komandflowg - prawo lo nie może być oceniane z góry jako agresywna
oplymalizacja podałkowa (czyli wykorzysiujqca luki prawne lub

skomplikowane slruklury).

Przedsiębiorcy nie moqq funkcjonować z lufq przyłkníełq do skroni = sugesliq,

że administracja skarbowa z góry może słosowaó klauzulę unikania

opodalkowania za lała wsleczne (min. możliwość reklasyfikacji sposobu

opodalkowania spółki iwspólników).
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Forma spółki komandytowei z komplementariuszem spółka z o.o. to

bezpieczna forma dla maleqo i średnieqo biznesu, który nie ma takich środków

zeby toczyć długotrwałe spory sadowe z konkurencją czy nieuczciwymi

podmiotami.
Państwo ma odpowiednie narzedzia, żeby werytikować naganne praktyki czy

przestępcze działania (np. raportowanie JPK, MDR, biała lista podatników VAT

czy STlR), nie ma potrzeby stosowania odpowiedzialności zbiorowej przez

Wspólników wszystkich spółek komandytowych.

3) CIT od spółek komandytowych? - zwolnijcie z PIT wszystkich komandytaríuszy

będących krajowymi osobami fizycznymi.

Spółki komandytowe sa osobowymi spółkami handlowymi - powoływanymi

do biznesów w małej i średniej skali, których funkcjonowanie oparte jest

głównie o pracę własna wspólników-komandytariuszy. Pracuja i otrzymuja zyski

- tak jak w działalności gospodarczej (stad takie samo podatkowe traktowanie

ich przychodów jak ze źródła działalności gospodarczej).

Polskie firmy sa wciaż niewielkie w stosunku do firm zachodniej Europy.

Wypracowywane przez polski biznes PKB dopiero dogoniło najsłabsze kraje UE.

Do średniej jeszcze daleko - podwójne opodatkowanie wspólników ten proces

w czasie znacznie wydłuży! Stać nas wszystkich na to?
Przedsiębiorcy obawiaia sie, że dodatkowy dochód z CIT bedzie służył

transferom socjalnym a nie inwestycjom. Wspólnicy spółek komandytowych

nie chca być zmuszani do reinwetowania zysków - oni robia to ciagle, ale na

swoich warunkach í w swoim czasie! Elastycznośc i swoboda działania to

podstawa sukcesów tej formy prawnej! To podstawa polskiej gospodarki.

Planowane zwolnienie dla komplementariuszy jest nierealne do zastosowania.

Większa część spółek komandytowych działa ze spółka z oo. jako

komplementariuszem - jej wspólnikami, jej członkami zarzadu sa zazwyczaj

komandytariusze. To właśnie zapewnia zdolność do kierowanie spółka t

komandytowa i praca na jej rzecz. Komandytariuszom ma być przyznane j

zwolnienie w wysokości 60 tys. zł w odniesieniu do 50% udziału w zyskach jednej j

spółki komandytowej. Pod warunkiem, Nie dośc, ze na poziomie poniżej j

średniej krajowej miesięcznie, to wyłacznie dla wspólników niemajacych
praktycznie żadnego powiazania i wpływu na komplementariusza.

Przypomnijmy projektodawcy - przedsiębiorcy to nie pracownicy.

To przedsiębiorcy organizuja warunki do pracy dla pracowników.
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4) Spółki nieruchomościowe - żqdamy ograniczenia zakresu przedmiotowego

i wprowadzenia wysokiego Iimíłu warłości nieruchomości w akływach spółki

Spółka nieruchomościowq miał być każdy podmioł, nie łylko spółka, kłórei

warłość rynkowa posiadanych nieruchomości przekroczy 50% akływów.

Poczalkowo nie było żadnego limiłu warlości (np. do lO mln euro) i żadnego

ograniczenia zakresu działalności (np. zaweżenia do celów inwesiycyjnych).

Naweł mała spółka, kióra posiada nieruchomość będaca swoja siedziba

będzie spełniać definicję i mieć wiele obowiązków na gruncie ClTjak ogromne
spółki nieruchomościowe (np. wyceny rynkowe nieruchomości, publikowanie

danych) oraz obowiazki płolnika przy obrocie jej udziałami, prawami

wspólnika, gdy zbywca lub nabywca będzie podmiol zagraniczny.

Komísia Finansów Publicznych zaproponowała odsłqpienie od warłości

rynkowei (z wyigłkiem rozpoczynaiacych działalność), wprowadzenie Iimiłu
warłości nieruchomości w wysokości 10 mln i warunku uzyskiwania min 60%

przychodów z działalności dol. naimu, dzierżawy, leasinqu i łym podobnych

oraz ze zbycia nieruchomości, praw do nich lub udziałów spółek
nieruchomościowych, co było posłulałem lzby.

Należy zauważyć, iż limił lO mln zł dol. nieruchomości ło również limił dol.

minimalnego podałku od budynków, klóry dołyczy właścicieli osiagajacych

przychody z najmu i dzierżawy. Nadanie w isiocie lakiemu podmioiowi słałusu

spółki nieruchomościowej, niosacej ze soba obowiazki ujawniania wielu

danych podałkowych í słrałegicznych (esi błędne. Spółkami
nieruchomościowymi powinny być Tylko większe podmioły.

Należy wprowadzić wyższy limił kwołowy doł. warłości posiadanych 
nieruchomości. Wydaje się, że limił lO mln euro jes'r łym minimalnym poziomem,

kłóry może uzasadniac szczególny słałus spółki nieruchomościowej. Aklywa na
poziomie lO mln euro ło próg dla usłalenia słałusu średniego przedsiębiorsiwa

(wg Prawa przedsiębiorców i rozporzadzeń UE). To ież próg do raporiowania o
krajowych schemałach podałkowych (MDR).

5) Słop obarczaniu małych i średnich spółek obowiązkiem publikowania swoich

   

danych finansowych!

Spółki nieruchomościowe - w proiekłowanei wersii wszysłkie posiadaiqce

nieruchomości o warłości przekraczaiqcei 50% ich akływów (po korekcie przez
Komisíe Finansów Publicznych - o warłości pow. 'lO mln zł) - będa musiały

publikować indywidualne dane (o przychodach, kosziach, kwocie należnego
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CIT i udziału CIT W zysku bruffo) oraz prezenfować publicznie sprawozdanie

z realizacji slrafegii podafkowej (min. procedur przesfizegania prawa

podalkowego, raporfowania MDR, informacji o fransakcjach z podmiołami

powiazanymi, planowanych lub realizowanych resfrukfuryzacji, ofrzymanych

inferprefacjach, informacjach o sfawkach, ifp.).

Kło będzie odbiorca danych wewngfrznych firmy? To jasne - konkurencja,

sąsiedzi, cała rodzina..

Kło poniesie koszły i skułki'? To oczywisfe - mały i średni biznes...

Ustawodawca łak dalece sie zaqalopował w checi wywierania presji
społecznej na duże firmyJ że łrudno znaleźć sens i quike nakładania fakich

obciaźeń na mnieiszych podałników w zakresie wrażliwych danych.

Dane finansowe, konfrahenci (szczególnie ci powiqzani), sfrafegíe - le

obowiązki już dofyczq spółek (dane finansowe dosfepne w KRS, CRBRj. Sa

podwyższone sfandardy publikacji danych dla dużych spółek (rozbudowane

sprawozdania finansowe, częsfo skonsolidowane na poziomie grupy).

Dlaczego wszysfkie spółki nieruchomościowe (w łym komandyłowe i jawne,

kłóre będa podałnikami CIT) majq publikować fe dane dodafkowo na

własnych słronach infernełowych??? Przecież adminisłracja skarbowa
wszysfkie dane już posiadali! To zagranie poniżej pasa.

Brak składek ZUS od wspólników spółek komandyłowych ijawnych będących

podafnikami CIT

Wspólnicy spółek komandyłowych i íawnych podleqaiq obowiązkowo

ubezpieczeniom społecznym i zdrowołnym. To niedopuszczalne, żeby fak

isfofna zmiana sysłemowa była fak niekomplenfa. Projekfodawca całkowicie

pominał fakf, że wspólnicy spółek kapifałowych im nie podlegają (poza
wyjafkiem jednoosobowej sp. z 0.0.).

W przepisach przejściowych mowa íesł oprawie do dalszeqo słosowania

odliczeń przez wspólników spółek komandytowych, kłóre zosłana obíefe CIT.

A co z nowymi wspólnikami? Oni już fych praw nie nabęda, bo ich po prosfu

nie mieli na momenf wejścia w życie projekfowanych zmian! To samo dofyczyó

będzie nowych spółek komandyfowych, kfóre będa zakładane w przyszłości.
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7) Straty z zeszłych lat, odliczenie CIT u komplementariuszy spółek

komandytowych

Wedłu ierwotne o ro'ektu kom Iementariusze mieli rawo odlicz ć strat

z zeszłych lat od dochodów z dywidend (inaczej zysków wypłacanych ze spółki

komandytowej) opodatkowanych 19% PIT/CIT. Komandytariusze już nie.

Dlaczego?

Komandytariusze - osoby prawne mieli możliwość pomnieiszyć CIT od wypłaty
dywidend z CIT zapłaconym przez spółkę komandytowa. Komandytariusze już

nie. Dlaczego?
Komisja Finansów Publicznych zaproponowała zastosowanie powyższych praw

do wszystkich wspólników spółek komandytowych itych spółek íawnych które

stang sie podatnikami ClT.

Postulat Izby jest zatem spełniony.

 

8) Nie straszcie wspólników spółek komandytowych Generalna Klauzulq Unikania

Opodatkowania (GAAR)

Administracia skarbowa ma nie stosować Klauzuli GAAR do korzyści

podatkowej w postaci wypłat zysku do wspólników. Pod warunkiem ich

sztuczności. Przecież warunek sztuczności jest immanentnq cena klauzuli GAAR.

Co zatem przewiduje przepis przejściowy? Nic. Straszy.

Źqdamy jego usuniecia, w tym z uzasadnienia projektu!!!

Przeraża, że proiektodawcv utożsamiaía prowadzenie działalności w formie

spółki komandytowei jako aaresywna (majgcg cechy unikania

opodatkowania) optymalizację podatkowg. Trybunał Konstytucyjnych

jednolicie podkreśla w swoich, że podatnik ma prawo do wyboru sposobu

realizacji swoich uprawnień w taki sposób, który pozwala rnu minimalizować

skutki podatkowe. Nie mówimy tu o unikaniu opodatkowania, o oszustwach.

Mówimy o wyborze formy prawnej spółki, które] ustawodawca od latprzypisuje

transparentny charakter (tj. opodatkowanie tylko u wspólników jak

z działalności gospodarczej). Skoro tak, to dlaczego jest to teraz agresywna

optymalizacja?

Opracowanie merytoryczne: Michal Wojtas

Członek Prezydium Północnej izby Gospodarczej
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Postulaty Przedsiębiorców

Podczas Drugiej Fali Epidemii Wirusa SARS-CoV-Z

1. Obniżenie stawek VAT.

2. Odroczenia W płatnościach ZUS.

3. Pomoc w dostępie do pożyczek obrotowych.

4. Niewprowadzanie oskladkowania umów zlecenie.

5. Niewprowadzanie CIT dla spólek komandytowych.

6. Ochrona przedsiębiorców przed zajęciem komorniczym ~Ape| PIH i PIG.

7. Utworzenie przez Ministerstwo Finansów funduszu rekompensat dla wierzycieli.

8. Przywrócenie handlu w niedzielę (choćby czasowe na okres pandemii).

9. Zniesienie lub odroczenie niektórych obowiązków sprawozdawczych, obciążających

przedsiębiorców, wzrostem kosztów i ilości osób do obslugi np. JPK.

10. Zmiana praktyki administracyjnej Inspekcji Ochrony Środowiska odnośnie traktowania

importu drewna poużytkowegojako odpad, a nie surowiec wtórny do produkcji, co uderza w

przemysł meblarski (specjalizacja naszego województwa i kraju).
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