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badania Instytutu

Keralla Research.

Przedsiębiorcy chwalą

za to program 500 plus,

odwrócony VAT i

półroczne zwolnienie z

opłacania składek na

ZUS.

Przedsiębiorcy są w świetnych

nastrojach. Przemysł pracuje

pełną parą, w bardzo dobrej

kondycji jest branża budowlana.

Po paraliżu inwestycyjnym z lat

2016-17 przedsiębiorcy

zaczynają odważniej wydawać

pieniądze na rozwój swojego

biznesu. Firmy nie nadążają z

realizacją zamówień.

Problemem numer jeden staje

się brak wykwalifikowanych

pracowników.

W czwartym kwartale 2017 r.

wzrost gospodarczy przekroczył

5 proc. Wiele wskazuje na to, że

również w pierwszym kwartale

tego roku dynamika wzrostu

PKB znajdzie się na podobnym

poziomie.

PRZECZYTAJ TEŻ: Raport
Pekao: Mikro i mali
•

500 plus jpk_vat

działalność gospodarcza

ZUS

16
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Czyja to zasługa? Dobrej

koniunktury czy polityki

gospodarczej rządu? To pytanie

zadał przedsiębiorcom Instytut

Keralla Research. Spośród firm,

które pozytywnie oceniają swoją

przyszłość, aż 96 proc. uważa, że

sprzyja im po prostu bardzo

dobra koniunktura w kraju i za

granicą. Wielu z nich uważa

wręcz, że nowe pomysły rządu

PiS hamują rozwój firm.

Firmy lubią 500 plus

Największym poparciem wśród

małych i średnich

przedsiębiorców cieszy się

możliwość zawieszenia płacenia

składek ZUS przez pierwsze pół

roku dla początkujących

przedsiębiorców. Po tym okresie

przez dwa lata firmy mogą

płacić obniżone składki, czyli

tak, jak było do tej pory.

Zwolnienie z ZUS jest

elementem pakietu ustaw

znanych jako konstytucja

biznesu.

To rozwiązanie pozytywnie

ocenia aż ponad 85 proc.

przedsiębiorcy w świetnych
nastrojach. Cyfrowo są jednak
w ogonie Europy - nie
inwestują w nowości
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ankietowanych, tylko 8,3 proc.

uważa je za szkodliwe dla

gospodarki.

Przedsiębiorcom podoba się też

uszczelnienie sytemu

podatkowego poprzez tzw.

odwrócony VAT w

budownictwie czy kontrole

obrotu paliwem. W opinii 62,1

proc. badanych to bardzo dobra

zamiana, nie popiera ich 18

proc. firm.

Więcej niż połowa (56 proc.)

chwali program 500 plus. Nic

dziwnego. Więcej pieniędzy w

kieszeniach Polaków to większe

zakupy i przychody firm. Ale

sceptyków nie brakuje. Co trzeci

przedsiębiorca uważa, że

program szkodzi gospodarce.

JPK kradnie czas

Blisko połowa firm (47 proc.)

negatywnie ocenia

wprowadzenie obowiązku

raportowania w formie

jednolitego pliku kontrolnego.

Od tego roku tym obowiązkiem

objęte są wszystkie firmy. Co

miesiąc muszą przesyłać

informacje w formie

elektronicznej o zakupach i

sprzedaży, które wynikają z
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ewidencji VAT firmy za dany

okres.

Nowy obowiązek częściej

krytykują mikrofirmy.

Pozytywnie JPK ocenia 38,4

proc. firm, ale wśród

zwolenników dominują

przedsiębiorstwa zatrudniające

od 10 do 50 osób.

– Niski poziom aprobaty w

mikrofirmach dla JPK wynika

nie tyle z negowania

sensowności samej idei tej

kontroli, ile z uwagi na

rzeczywisty wzrost kosztu

obsługi urzędników.

Przedsiębiorca musi więcej

czasu poświecić na wypełnianie

dodatkowych dokumentów, co

kosztuje go utratę czasu, który

poświęca klientom, albo

zmuszony jest więcej płacić za

usługi księgowe – mówi

Katarzyna Pydych, dyrektor

generalna Instytutu Keralla

Research.

Ale jeszcze więcej firm (60 proc.)

negatywnie ocenia pomysł

PRZECZYTAJ TEŻ: "Trzy
miejsca po przecinku i system
pada". Firmy mają problemy
z wysłaniem plików JPK

•
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wprowadzenia tzw. split

payment, czyli wpłacania

podatku VAT na osobne konto

bankowe. Najwięcej krytyków

split payment ma wśród

producentów. Tylko co piąty

przedsiębiorca uważa, że to

dobre rozwiązanie.

Handel w niedziele
dzieli firmy

Co firmy sądzą o jednej z

najnowszych ustaw –

ograniczeniu handlu w

niedziele? W tej sprawie firmy są

dosłownie podzielone. Blisko

połowa (46,8 proc.)

przedstawicieli małego biznesu

popiera ustawę, w tym co trzeci

uważa, że jest to „zdecydowanie

pozytywne” rozwiązanie. Z kolei

46,1 proc. przedsiębiorców

twierdzi, że są to złe zmiany, w

tym aż 37,8 proc. uważa je za

zdecydowanie negatywne dla

gospodarki.

---

Masz temat dla reportera

"Wyborczej"? Pisz:

PRZECZYTAJ TEŻ: Podatki po
estońsku. Jeśli firma nie
wypłaci dywidendy, nie
będzie musiała płacić CIT?
Ministerstwo Finansów: -
Analizujemy ten pomysł

•
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Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań
KOMENTARZE

naszym prenumeratorem

Zaloguj
się

Skomentuj

Najnowsze Popularne

mopus11 21.03.2018, 13:48
"Przedsiębiorca musi więcej czasu
poświecić na wypełnianie dodatkowych
dokumentów, co kosztuje go utratę czasu,
który poświęca klientom, albo zmuszony
jest..." Jakie dodatkowe dokumenty? Czy
ja czegoś nie wiem? JPK jest generowany
z tych samych dokumentów co deklaracja
VAT, czyli z faktur zakupu i faktur
sprzedaży. W programie księgowym z
ewidencji VAT generuję deklarację, później
z tych samych ewidencji generuję JPK,
sprawdzam zgodność jednego z drugim i
wysyłam.

Odpowiedz
 Pokaż

odpowiedzi
(9)

bezmajewicz 21.03.2018, 13:45
Bardzo mnie cieszy, że �rmy chwalą 500+,
bo to jest super pomysł, żeby 500+
s�nansować całkowicie z CIT zamiast
długiem.

 Odpowiedz

gniewny_gnom 21.03.2018, 14:56
Coś mi się nie chce wierzyć, że odwrócony
VAT tak się �rmom podoba.

Odpowiedz
 Pokaż

odpowiedzi
(1)

jan@dreptak 22.03.2018, 08:40
Zniesienie wiążących interpretacji
podatkowych,
zakaz amortyzacji w �rmach rodzinnych,
JPK - urząd skarbowy ściga jak
najgorszego bandytę tego który przyjął
fakturę od oszusta a nie oszusta,

Każdego dnia pisowcy starają się

16

3 6
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udowodnić empirycznie prawdziwość tezy
Alberta Einsteina, "głupota i wszechświat
są nieskończone".

 Odpowiedz

tymon99 21.03.2018, 18:30
Rozliczając się kwartalnie, oddawałem
księgowej dokumenty co kwartał - i
również co kwartał płaciłem za
sporządzenie deklaracji.
Teraz muszę się tym zajmować co
miesiąc - i również co miesiąc dostaję od
niej fakturę do zapłacenia. Do dupy z PiS!

 Odpowiedz

free-didi 21.03.2018, 15:11
Żeby jeszcze tak wprowadzić zasadę, że w
kosztach można ująć jedynie faktury
zapłacone i ułatwić ściąganie zaległych
naleznosci.
Państwo tylko karze niczego nie
wynagradza.

 Odpowiedz
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