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Sklepiki szkolne dostan? pomoc z ZUS
Tym razem o rz?dowe wsparcie mog? si? ubiega? osoby, które prowadz? sklepiki szkolne, a
tak?e piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni o ile ponie?li straty z powodu pandemii.
Kolejna ods?ona tarczy umo?liwia im uzyskanie zwolnienia z op?acania sk?adek oraz
wyp?at? postojowego. Wnioski mo?na sk?ada? do ZUS od 23 lipca.
Na pomoc w postaci zwolnienia z op?acania sk?adek oraz ?wiadczenia postojowego mog? liczy?
prowadz?cy sklepiki szkolne. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zak?ada wsparcie dla
przedsi?biorców, którzy w jednostkach o?wiatowych prowadz? sprzeda? ?rodków spo?ywczych,
papierniczych i pi?mienniczych na rzecz uczniów, s?uchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i
47.19.Z). Cho? formalnie ich dzia?alno?? nie by?a obj?ta restrykcjami, to ze wzgl?du na
zamkni?cie szkó?, dotkliwie odczuli skutki lockdownu.
- Osoby prowadz?ce sklepiki mog? liczy? na zwolnienie z op?acania sk?adek za listopad, grudzie?,
stycze?, luty i marzec. Musz? jednak spe?ni? warunki wskazane w przepisach i wykaza? m.in.
spadek przychodów o 40 proc. w okre?lonych miesi?cach – mówi Iwona Kowalska-Matis
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. – Je?li kto? ju? sk?adki zap?aci? a spe?nia
warunki do zwolnienia, mo?e z?o?y? wniosek o zwrot nadp?aconych ?rodków oczywi?cie o ile nie
ma zaleg?o?ci na koncie – wyja?nia.
Rzeczniczka dodaje, ?e z op?acania sk?adek za lipiec, sierpie? i wrzesie? 2020 roku mog? by?
tak?e zwolnieni piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ?wiadcz? us?ugi na rzecz
muzeów (kod PKD 79.90.A). Wniosek RDZ-M b?dzie mo?na sk?ada? od 23 lipca do ko?ca
wrze?nia.
- Postojowe b?dzie mo?na uzyska? tyle razy, w ilu miesi?cach przedsi?biorca zanotowa? spadek
przychodów, o co najmniej 40 proc. Maksymalnie ZUS wyp?aci postojowe pi?? razy w wysoko?ci
80% proc. minimalnego wynagrodzenia za prac? – zapewnia Kowalska-Matis.
Aby uzyska? ?wiadczenie postojowe trzeba b?dzie z?o?y? wniosek RSP-SK. Wszystkie wnioski
mo?na sk?ada? od 23 lipca, wy??cznie elektronicznie – przez platform? PUE ZUS. Tam b?dzie
równie? dost?pna informacja o statusie wniosku.
ZUS do tej pory udzieli? wsparcia przedsi?biorcom na ok. 37,5 mld z?otych. W ramach
wszystkich ods?on tarczy antykryzysowej Zak?ad udzieli? zwolnienia ze sk?adek na 15,0
mld z? oraz wyp?aci? postojowe w kwocie 6,4 mld z?.
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