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Rzeszów, 19 kwietnia 2020 r.

Komunikat nr 3/2020
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”

w  s p r a w i e  Ta r c z y  A n t y k r y z y s o w e j  2 . 0
 

Informuję,  że  w  dniu  16  kwietnia  2020   roku  Sejm  uchwalił  ustawę  o  szczególnych
instrumentach  wsparcia  w  związku  z  rozprzestrzenianiem  się  wirusa  SARS-CoV-2
(Dz. U. z 17.04.2020 r. poz. 695), którą między innymi zmieniono ustawę  z dnia 2 marca 2020 r.
o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.
374 z późn. zm.).
Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

 świadczenie postojowe do trzech razy, 
 zwolnienie ze składek ZUS płatników zatrudniających od 10 do 49 pracowników,
 zwolnienie ze składek ZUS dla nowych firm,
 zwiększenie dostępności mikropożyczek,
 pożyczki, gwarancje i poręczenia z Agencji Rozwoju Przemysłu.

Świadczenie postojowe w miejsce jednorazowego świadczenia w wysokości 2080 zł lub
1300  zł  (karta  podatkowa),  które  ma  zrekompensować  utratę  przychodów
z prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzono możliwość przyznania  tego  świadczenie
trzykrotnie.  Ponowne  przyznanie świadczenia  postojowego  może  nastąpić jednak nie  wcześniej
niż  w  miesiącu  następującym  po miesiącu  wypłaty  po  raz  pierwszy  tego  świadczenia,  pod
warunkiem wykazania   w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.. Przypomnę,
że z tego świadczenia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
oraz  osoby  wykonujących  pracę  na  podstawie umów  cywilnoprawnych. Warunkiem przyznania
tego świadczenia dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest:

a) rozpoczęcie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.,
b) nie  zawieszenie  działalności  gospodarczej,  a  uzyskany  przychód  w  miesiącu  przed

miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe  był o co najmniej
15% niższy od przychodu uzyskanego  w miesiącu poprzedzającym,

c) zawieszenie działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.
Warunkiem przyznania tego świadczenia dla  osób wykonujących  pracę   na  podstawie umów
cywilnoprawnych jest między innymi:

1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 kwietnia 2020 r,
2. przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym

od osób  fizycznych  uzyskany  w miesiącu  poprzedzającym miesiąc,  w  którym został
złożony  wniosek  o  świadczenie  postojowe,  nie  był  wyższy  od  300%  przeciętnego
miesięcznego  wynagrodzenia  z  poprzedniego  kwartału  ogłaszanego  przez  Prezesa
Głównego  Urzędu  Statystycznego  na  podstawie  przepisów  o  emeryturach  i  rentach
z  Funduszu  Ubezpieczeń  Społecznych,  obowiązującego  na  dzień  złożenia  wniosku.  
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Dla  wniosków  składanych  w  kwietniu,  przychód  w  m-cu  marcu  2020  r.  nie  mógł
przekroczyć kwoty 15.595,74 zł

 Aby otrzymać świadczenie postojowe należy złożyć do ZUS wniosek RSP-D. 

Zwolnieniem  ze  składek  ZUS obecnie  objęto  dodatkowo  przedsiębiorców,  płatników
składek zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 osób. Zwolnienie  to jednak dotyczy składek
w  wysokości  50%  łącznej  kwoty  nieopłaconych  należności wykazanych   w   deklaracji
rozliczeniowej  złożonej  za   miesiąc  marzec,  kwiecień  i  maj.   W  przypadku  płatników
zatrudniających do 9 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zwolnienie w dalszym ciągu
dotyczy całości składek.

Zwolnienie ze składek ZUS wprowadzono również dla firm założonych przed 1 kwietnia
2020 r. (dotychczas firma powinna być założona przed 1 lutego 2020 r). 
Równocześnie  ustawodawca  w  art.  113  ustawy  nowelizującej  postanowił,  że  zwalnia  się
z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za
marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu
składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października
1998  r.  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych ,  czyli  na  wniosek  płatnika. Chcąc  uzyskać
zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS należy złożyć wniosek na druku RDZ.

Pożyczki  dla  mikroprzedsiębiorców mogą  być  udzielone  na  podstawie  wniosku
o przyznanie jednorazowej pożyczki do wysokości 5 000 zł   na pokrycie kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej. Obecnie rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców, którzy są uprawnienia
do  skorzystania  z  niskooprocentowanej  pożyczki  w  kwocie  5.000,00  zł  o  podmioty,  które  nie
zatrudniają  pracowników.  Zrezygnowano bowiem  z  warunku  utrzymania  stanu  zatrudnienia
w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. W związku z tym pożyczkę otrzymać
może  każdy mikroprzedsiębiorca,  bez  względu na stan  zatrudniania.  Jedynym  warunkiem
umorzenia pożyczki  jest prowadzenie działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.
Warunek ten  dotyczy wszystkich  pożyczek,  również  tych  udzielonych przed wejściem w życie
omawianej zmiany. 

Tarcza  2.0  umożliwi  wdrożenie  rozwiązań  przewidujących  oferowanie
przedsiębiorcom  różnych  instrumentów  wspierających  bieżącą  płynność  finansową,
w tym w szczególności w formie pożyczek, gwarancji, poręczeń oraz innych instrumentów,
których  przedmiotem  jest  finansowanie  działalności  gospodarczej.  O  wsparcie  mogą
ubiegać się przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Wielkość oraz rodzaj
wsparcia uzależnione są od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł
na skutek ogłoszenia ww. stanów, jak również skali prowadzonej działalności.  Instytucją
udzielającą wsparcia jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Wszelkie szczegółowe informacje,
formy i zasady wsparcia, wzory wniosków itd. udostępniane będą przez ww. instytucję.
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