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Rzeszów, 3 kwietnia 2020 r.

Komunikat nr 2/2020
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
 
                                      Informuję, że w dniu 31 marca 2020  roku została uchwalona tzw. Tarcza
Antykryzysowa  na  podstawie  której  jest  możliwe  skorzystanie  z  instrumentów  wspierających
przedsiębiorców. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 świadczenia postojowe,
 zwolnienie ze składek ZUS,
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń,
 dofinansowanie do wynagrodzeń w przypadku przestoju ekonomicznego,
 pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

Świadczenie postojowe jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł (karta
podatkowa),  które  ma  zrekompensować  utratę  przychodów  z  prowadzonej  działalności
gospodarczej. Z tego świadczenia mogą skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą oraz osoby  wykonujące  pracę  na  podstawie umów  cywilnoprawnych. Warunkiem
przyznania tego świadczenia jest między innymi:

1. 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,

2. przychód  nie  przekroczył  kwoty  wyliczonej  jako  300%  przeciętnego  wynagrodzenia
brutto w poprzednim kwartale.

Aby  otrzymać  świadczenie  postojowe  należy  złożyć  do  ZUS  wniosek  RSP-D.  
Wnioski  o  świadczenie  postojowe  mogą  być  złożone  do  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych
najpóźniej
w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
lub firmę – płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 ubezpieczonych. Osobom  prowadzącym  działalność  gospodarczą  i opłacającym
składki wyłącznie za  siebie  zwolnienie  z tytułu  składek będzie przysługiwać, jeżeli przychód
z  prowadzonej  działalności  w  pierwszym  miesiącu,  za  który   jest   składany   wniosek  nie
przekroczył kwoty  15 681 zł. W/w płatnicy składek będą mogli skorzystać ze zwolnienia przez
3 miesiące w okresie od 1 marca do 31 maja co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do
czerwca   2020   r.  W przypadku  osób  prowadzących  działalność  gospodarczą,  które  podlegają
dobrowolnemu  ubezpieczeniu   chorobowemu  i   w   marcu   2020   r.   opłaciły   składkę   na
ubezpieczenie  chorobowe,   przyjęto   zasadę   ciągłości   tego   ubezpieczenia,   ze   względu
na   zwolnienie  z  opłacania  składek  na  ubezpieczenia  społeczne.  Chcąc  uzyskać  zwolnienie
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z obowiązku opłacania składek ZUS należy złożyć wniosek na druku RDZ. Zwolnieniu podlegają
składki ustalone od obowiązującej wnioskodawcę najniższej podstawy tych składek. 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych
wynagrodzeń przysługuje przedsiębiorcy,  który zatrudnia pracowników oraz osoby na umowach
cywilnoprawnych w przypadku spadku obrotów. Kwota dofinansowania jest zależna od wysokości
zmniejszenia wartości sprzedaży towarów lub usług w  ciągu dowolnie  wskazanych  2  kolejnych
miesięcy   kalendarzowych,   przypadających  w  okresie  po  dniu  1  stycznia  2020  r.  do  dnia
poprzedzającego  dzień  złożenia  wniosku  o    przyznanie    dofinansowania,   w   porównaniu
do  łącznych  obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy  kalendarzowych  roku  poprzedniego.
Wsparcie  będzie  udzielone  na  podstawie  umowy  zawartej  ze  Starostą  (Powiatowym  Urzędem
Pracy).  Dofinansowanie  będzie  wypłacane  w  okresach  miesięcznych,  po  złożeniu  przez
przedsiębiorcę wniosku wraz z  oświadczeniem o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników
objętych umową. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od ogłoszenia naboru przez dyrektora
PUP. Warunkiem przyznania dofinansowania jest  m.in.  niezaleganie w regulowaniu zobowiązań
podatkowych i składkowych do końca III kw. 2019 r. 

Dofinansowanie  do  wynagrodzeń  w  przypadku  przestoju ekonomicznego lub  obniżonego
wymiaru czasu pracy będzie przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie
podpisania  umowy  między  dyrektorem  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  a  przedsiębiorcą.
Maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie:

1. w  przypadku  przestoju  ekonomicznego  1  533,09  zł  netto,  w  tym  składki
na  ubezpieczenie  społeczne  należne  od  pracodawcy  od  wysokości  przyznanego
świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,

2. w  przypadku  obniżonego  wymiaru  czasu  pracy  2  452,27  zł,  w  tym  składki
na  ubezpieczenie  społeczne  należne  od  pracodawcy  od  wysokości  przyznanego
świadczenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Z  dofinansowania  będzie  mógł  skorzystać  przedsiębiorca  w  rozumieniu  ustawy  –  Prawo
przedsiębiorców  w  okresie  wprowadzonego  przez  przedsiębiorcę  przestoju  ekonomicznego  lub
obniżonego  wymiaru  czasu,  w  przypadku  spadku  obrotów  gospodarczych  w  następstwie
wystąpienia COVID-19, tj. osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej. Warunkiem
przyznania  dofinansowania  jest  m.in.  niezaleganie  w  regulowaniu  zobowiązań  podatkowych
i składkowych do końca III kw. 2019 r. 

Pożyczki  dla  mikroprzedsiębiorców mogą być  udzielone  na podstawie  wniosku o  przyznanie
jednorazowej  pożyczki  do  wysokości  5  000 zł   na  pokrycie  kosztów prowadzenia  działalności
gospodarczej. Pożyczka  będzie  udzielona  ze  środków  Funduszu  Pracy  na okres nie dłuższy niż
12 miesięcy.  Oprocentowanie  będzie  stałe   i   będzie   wynosiło   w  skali   roku  0,05   stopy
redyskonta   weksli   przyjmowanych   przez  Narodowy Bank  Polski.  Spłata   pożyczki   będzie
następowała   po   trzymiesięcznym  okresie   karencji.  Pożyczka   wraz   z   odsetkami   będzie
podlegała  umorzeniu  pod  warunkiem,  że mikroprzedsiębiorca  przez  okres  3  miesięcy  od  dnia
jej  udzielenia  nie  zmniejszy  stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
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w  stosunku  do  stanu  zatrudnienia  na  dzień  29  lutego  2020  r.   Mikroprzedsiębiorcą  jest
przedsiębiorca,  który w  co  najmniej  jednym  roku  z  dwóch  ostatnich  lat obrotowych zatrudniał
mniej niż 10 pracowników oraz jego obroty nie przekroczyły 2 mln € .

Ponadto  przedsiębiorcy mogą skorzystać z odroczenia lub rozłożenia na raty płatności  składek
na  ubezpieczenie  społeczne  jak  i  podatków  na  podstawie  odpowiednich  wniosków.  Podatnicy
opłacający w 2020 r. tzw. uproszczone zaliczki i ponoszący negatywne konsekwencje koronawirusa
mają prawo do rezygnacji z tej formy ich opłacania w odniesieniu do zaliczek należnych za okres
od marca do grudnia 2020 roku. Zaliczki za te miesiące podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych
zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie
uproszczonej.  Przedsiębiorcy,  którzy  skorzystają  z tego  rozwiązania,  poinformują  o tym  organ
podatkowy w zeznaniu rocznym. 

Na koniec nadmieniam,  że podatnicy mają możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania
o wartość darowizny (pieniężnej lub rzeczowej) przekazanej na cele związane z zapobieganiem
oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną
wykonywaną  w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 i uwzględnionych w wykazach NFZ,
Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
W przypadku darowizny przekazanej:

1. do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości
darowizny,

2. w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,
3. od dnia 1 czerwca 2020 r.  do dnia 30 września 2020 r.  – odliczeniu podlega kwota

odpowiadająca wartości darowizny.
Ulgę z tytułu darowizny będzie można uwzględnić już na etapie wpłacania zaliczki na podatek
dochodowy/ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego.
W  przypadku  pytań  prosimy  kontaktować  się  e-mailowo,  postaramy  się  udzielić  wyjaśnień.
Natomiast  więcej  informacji  w  tym  zakresie  znajdziecie  Państwo  na  stronie:
https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Biuro w Rzeszowie Biuro w Jarosławiu Biuro w Przeworsku
ul. Geodetów 1/129 ul. prof. A. Grucy 4 ul. Piłsudskiego 1
35-328 Rzeszów 37-500 Jarosław 37-200 Przeworsk
tel. kom.: 519 643 061 tel.: (16) 621 00 05 tel./fax.: (16) 648 18 72

 fax.: (16) 621 03 22 tel.kom.: 609 777 387
tel.kom.: 605 886 667

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

