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[Informacja]: Pomoc dla przedsi?biorców w ramach "tarczy
antykryzysowej"
Zwolnienie ma?ych firm ze sk?adek ZUS, ?wiadczenie postojowe czy brak op?aty prolongacyjnej –
to tylko niektóre rozwi?zania, które oferuje przedsi?biorcom Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych w
ramach tzw. tarczy antykryzysowej.
Obowi?zuj?ce od dzisiaj, czyli 1 kwietnia nowe rozwi?zania prawne przewiduj? m.in. zwolnienie
ma?ych firm, zg?aszaj?cych do dziewi?ciu osób do ubezpiecze? spo?ecznych, ze sk?adek za
marzec, kwiecie? i maj 2020 roku. Sk?adki za trzy miesi?ce, za przedsi?biorców, którzy prowadzili
dzia?alno?? ju? przed 1 lutego 2020 r. pokryje bud?et pa?stwa. - To oznacza, ?e osoby zwolnione
z p?acenia sk?adek zachowuj? ci?g?o?? ubezpieczenia oraz to, ?e na ich kontach emerytalnych
zostanie zapisana sk?adka nale?na, czyli nie strac? nic na tym, ?e przez trzy miesi?ce nie zap?ac?
sk?adek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Zwolnienie dotyczy sk?adek zarówno za przedsi?biorc? i pracuj?ce dla niego osoby. Ze zwolnienia
mog? skorzysta? tak?e osoby samozatrudnione, które op?acaj? sk?adki tylko za siebie pod
warunkiem, ?e ich przychód w marcu wyniós? do 15 681 z?, czyli 300 proc. przeci?tnego
wynagrodzenia. Zarówno przedsi?biorca, jak i pracuj?ce dla niego osoby zachowaj? prawo do
?wiadcze? zdrowotnych i z ubezpiecze? spo?ecznych za czas zwolnienia ze sk?adek.
Przedsi?biorcy op?acaj?cy sk?adki na w?asne ubezpieczenia i osoby z nimi wspó?pracuj?ce
zachowuj? prawo do ?wiadcze? w razie choroby i macierzy?stwa, je?eli by?y w dobrowolnym
ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 roku. Wsparcie dla przedsi?biorców w formie
zwolnienia z op?acania nale?no?ci z tytu?u sk?adek, o którym mowa w przepisach tzw. tarczy
antykryzysowej, stanowi pomoc publiczn?. Wynika to z przepisów Unii Europejskiej.
Dlatego ZUS przyj??, ?e ze zwolnienia z op?acania sk?adek, o których mowa w „tarczy
antykryzysowej” b?d? mogli skorzysta? tylko ci przedsi?biorcy, którzy na koniec 2019 roku (31
grudnia 2019 r.) nie zalegali w ZUS ze sk?adkami za okres d?u?szy ni? 12 miesi?cy.
Co wa?ne je?eli przedsi?biorca na 31 grudnia 2019 r. mia? zad?u?enie za okres d?u?szy ni? 12
miesi?cy, ale zawar? z ZUS do tego dnia umow? o roz?o?enie nale?no?ci z tytu?u sk?adek na raty
i umow? t? realizuje, b?dzie móg? by? zwolniony z op?acania nale?no?ci za okres od marca do
maja 2020 r.
- Szacujemy, ?e ze zwolnienia w p?aceniu sk?adek mo?e skorzysta? oko?o 1,8 mln mikro firm,
czyli tych, które prowadz? jednoosobow? dzia?alno?? gospodarcz? i tych, które zatrudniaj? nie
wi?cej ni? 9 osób natomiast postojowe dla oko?o 1,1 mln zleceniobiorców – dodaje rzeczniczka.
?wiadczenie postojowe dla osób wykonuj?cych umowy cywilnoprawne
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W my?l przyj?tych regulacji ?wiadczenie postojowe dla osób wykonuj?cych umowy cywilnoprawne,
co do zasady wynosi 2080 z? (80 proc. minimalnego wynagrodzenia) i jest nieosk?adkowane oraz
nieopodatkowane. W przypadku wykonuj?cych umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z
umów cywilnoprawnych w miesi?cu poprzedzaj?cym miesi?c, w którym z?o?ony zosta? wniosek o
?wiadczenie postojowe wynosi do 1299,99 z? (mniej ni? 50 proc. kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prac? w 2020 r.), to ?wiadczenie postojowe przys?uguje w wysoko?ci sumy
wynagrodze? z tych umów. Dla pozosta?ych wykonuj?cych umowy cywilnoprawne warunkiem
uzyskania ?wiadczenia jest, aby przychód w miesi?cu poprzedzaj?cym miesi?c z?o?enia wniosku
nie przekracza? 300 proc. przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta?u
og?oszonego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowi?zuj?cego
na dzie? z?o?enia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nast?pi? przed 1 lutego 2020 r.
?wiadczenie postojowe dla samozatrudnionych
?wiadczenie postojowe dla samozatrudnionych, co do zasady wynosi 2080 z? (80 proc.
minimalnego wynagrodzenia) i jest nieosk?adkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem
uzyskania ?wiadczenia jest, aby przychód w miesi?cu poprzedzaj?cym miesi?c z?o?enia wniosku
nie przekroczy? 300 proc. przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta?u
og?oszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS
obowi?zuj?cego na dzie? z?o?enia wniosku. Poza tym rozpocz?cie dzia?alno?ci musi nast?pi?
przed 1 lutego br. Przychód w miesi?cu poprzedzaj?cym miesi?c z?o?enia wniosku musi spa??, o
co najmniej 15 proc. w stosunku do miesi?ca poprzedniego. Nie trzeba zawiesza? dzia?alno?ci, ale
?wiadczenie przys?uguje tak?e samozatrudnionym, którzy zawiesili j? po 31 stycznia br. je?eli
przychód z tej dzia?alno?ci z poprzedniego miesi?ca nie przekroczy? 300 proc. przeci?tnego
miesi?cznego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta?u og?oszonego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowi?zuj?cego na dzie? z?o?enia wniosku.
Samozatrudnieni rozliczaj?cy si? w formie karty podatkowej, którzy korzystaj? ze zwolnienia z
podatku VAT, otrzymaj? ?wiadczenie postojowe w wysoko?ci 1300 z?.
Bez op?aty prolongacyjnej
Ulga dotyczy wszystkich p?atników sk?adek. Dotyczy sk?adek za przedsi?biorc? i pracuj?ce dla
niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy p?atnik prowadzi dzia?alno??. Nie ma te? znaczenia
wielko?? jego firmy. Z ulgi mog? skorzysta? tak?e samozatrudnieni. Ulga dotyczy sk?adek od
stycznia 2020 r. Dzi?ki uldze mo?na op?aci? sk?adki do ZUS w d?u?szym czasie. Je?li p?atnik
z?o?y wniosek przed terminem p?atno?ci sk?adek, nie poniesie ?adnych kosztów zwi?zanych z
ulg?. Je?li wniosek z?o?y po terminie op?acania sk?adek, ZUS naliczy odsetki za zw?ok? na dzie?
z?o?enia wniosku. Aby otrzyma? wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy
antykryzysowej”, trzeba z?o?y? odpowiedni wniosek. S? one dost?pne na Platformie Us?ug
Elektronicznych ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski mo?na z?o?y? drog? elektroniczn? przez
PUE ZUS, za po?rednictwem poczty, osobi?cie w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty
oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.
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