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Zmiany w pomocy dla przedsi?biorców
Od 4 maja przedsi?biorcy z okre?lonych bran? b?d? mogli wyst?pi? o zwolnienie z
op?acania sk?adek tak?e za marzec i kwiecie? 2021 r. Nadal b?dzie mo?na uzyska? ze
zwolnienia za grudzie? 2020 r., stycze?, a tak?e za luty 2021 r., je?eli b?d? spe?nione nowe
okre?lone warunki. Pojawi si? te? mo?liwo?? otrzymania od jednego maksymalnie do pi?ciu
?wiadcze? postojowych.
Takie zmiany wynikaj? z rozporz?dzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia
uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie one w
?ycie 4 maja. Z nowych przepisów wynika, ?e z pomocy b?d? mogli skorzysta? ci przedsi?biorcy,
którzy odczuli negatywne skutki pandemii.
- To 46 bran?, które ju? wcze?niej otrzyma?y pomoc oraz 17 kolejnych rodzajów dzia?alno?ci, w
tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadz?ce handel detaliczny
w galeriach handlowych – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym ?l?sku.
O wsparcie b?d? mogli wyst?pi? przedsi?biorcy, którzy za?o?yli firm? przed listopadem 2020 roku i
na 31 marca 2021 r. prowadzili przewa?aj?c? dzia?alno?? oznaczon? jednym z kodów PKD
wskazanych w rozporz?dzeniu.
Kolejne wsparcie z ZUS
Wed?ug rzeczniczki, przedsi?biorcy uzyskaj? zwolnienie ze sk?adek tak?e za marzec i kwiecie?
lub sam kwiecie? a wnioski w tej sprawie b?d? mogli sk?ada? od 4 maja – online przez Platform?
Us?ug Elektronicznych ZUS. Umorzenie sk?adek i ponowne postojowe z ZUS przys?uguje firmom,
które zanotowa?y spadek przychodu, o co najmniej 40 proc.
Ten warunek weryfikuje si?, porównuj?c przychód w jednym z dwóch miesi?cy poprzedzaj?cych
z?o?enie wniosku do przychodu z miesi?ca poprzedniego albo z analogicznego miesi?ca roku
poprzedniego, albo z lutego 2020 r., albo z wrze?nia 2020 r.
- Nowo?ci? jest tu, wi?c mo?liwo?? porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 roku, czyli
okresu sprzed pandemii – wyja?nia Kowalska-Matis.
?eby otrzyma? zwolnienie ze sk?adek tak?e za marzec i kwiecie?, przedsi?biorca musi z?o?y? w
tej sprawie wniosek do ZUS do ko?ca czerwca. Je?li firma ma obowi?zek samodzielnego
sporz?dzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczy? równie? dokumenty
rozliczeniowe za marzec i kwiecie?. Przedsi?biorcy, którzy zd??yli ju? op?aci? sk?adki za te
miesi?ce, b?d? mogli uzyska? ich zwrot.
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Dodatkowe postojowe
Rozporz?dzenie z 16 kwietnia wprowadza tak?e zmiany w ?wiadczeniu postojowym.
Przedsi?biorcy z okre?lonych bran? b?d? mogli otrzyma? ?wiadczenie postojowe od jednego
maksymalnie do pi?ciu razy, przy czym liczba mo?liwych do otrzymania ?wiadcze? jest
pomniejszana o ju? otrzymane na podstawie poprzednich rozporz?dze? (tj. z 19 grudnia 2020 r. i
26 lutego 2021 r.) . Wniosek wy??cznie online o postojowe mo?na z?o?y? najpó?niej w ci?gu 3
miesi?cy od miesi?ca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
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