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Co piąty przedsiębiorca nigdy nie czuje się bezpiecznie,

wprowadzając zmiany w firmie. Największą obawę

rodzą reformy prawno-podatkowe.

Największym wyzwaniem, z którym muszą zmierzyć się mali i

średni przedsiębiorcy w 2017 r., są według nich zmiany

legislacyjne i zbyt duża biurokracja. Równocześnie większość z

nich nie czuje się w pełni bezpiecznie, wprowadzając zmiany

prawno-podatkowe w swoich firmach — wynika z badania

„Skaner MŚP 4Q2016” przeprowadzonego przez Keralla Research

dla Sage Polska.

— Przedsiębiorcy lubią stabilność prawną, a tymczasem 2017 r.

przyniósł wiele zmian. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem
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przekazywania informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez

jednolity plik kontrolny (JPK) zostały objęte małe i średnie

przedsiębiorstwa. A to tylko jedna z nowości — komentuje Piotr

Ciski, dyrektor zarządzający Sage w Polsce.

Znowelizowana ustawa o VAT wprowadziła m.in. obowiązek

składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej od

stycznia 2017 r. pod groźbą sankcji administracyjnych.

Niedochowanie tej formy grozi karą taką jak za wykroczenie

skarbowe. Kolejna nowość to powołanie do życia Krajowej

Administracji Skarbowej, która zacznie działać 1 marca i ma

nadzorować prawidłową realizację dochodów podatkowych,

należności celnych i innych opłat.

Okazuje się, że 54 proc. przedsiębiorców z sektora MSP wskazuje

zmiany podatkowe jako zdarzenie ekonomiczne, które ma

największy negatywny wpływ na ich działalność. 42 proc.

odczuwa zaś te zmiany jako czynnik, który oddziałuje pozytywnie

na prowadzone przez nich firmy. — Wprowadzane zmiany są

dużym wyzwaniem dla MSP.

Niepokojące jest to, że tylko 42 proc. z nich odczuwa pełny

komfort przy wdrażaniu w swoich firmach zmian o charakterze

prawno-podatkowym. Obserwujemy jednak, jak stale rośnie
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wśród przedsiębiorców świadomość tego, że odpowiednie

rozwiązania IT pomagają w zapewnieniu sobie tego komfortu.

Rośnie także rola dostawców rozwiązań informatycznych jako

doradców w prowadzeniu biznesu. Ich rolą nie jest już tylko

dostarczanie produktów — mówi Piotr Ciski.

Niepokoi również fakt, że — jak uważa 41 proc. przedsiębiorców

— sektor MSP nie jest w wystarczającym stopniu brany pod

uwagę przy podejmowaniu decyzji politycznych i gospodarczych.

Co więcej, 53 proc. z nich uważa, że rodzima gospodarka będzie

mniej stabilna niż pół roku temu, a 60 proc. myśli tak o sytuacji

gospodarczej na świecie. W jaki sposób rząd może ułatwić

działalność firmom? Dla 57 proc. przedsiębiorców kluczowe jest

udoskonalenie systemu podatkowego. Stabilne regulacje prawne

są istotne dla 41 proc. ankietowanych. © Ⓟ
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