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zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS–CoV–2
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Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na
obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia
1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. (art. 31zo ustawy).

warunkiem koniecznym by
skorzystać ze zwolnienia jest:
d

prowadzenie działalność przed 1 kwietnia 2020 r.

d przychód z działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym
od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest
składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy
niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
(15 681 zł).

Zwolnieniu podlegają należności z tytułu składek ustalone
od obowiązującej daną osobę najniższej podstawy wymiaru
tych składek.

Zwolnienie następuje na wniosek, który składa się do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r. Wniosek powinien
zawierać oświadczenie płatnika składek potwierdzające uzyskanie, w pierwszym
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek
przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
od rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
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Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie
dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,
za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny
należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania
składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich
składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna
być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie
z opłacania składek.

Składki na ubezpieczenia społeczne, zwolnione z obowiązku ich opłacania
traktuje się jak składki opłacone, a osoba zachowuje prawo do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jeżeli
podlegała ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu
składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych (art. 31zx ustawy).
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uwaga

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej
Informacji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego
we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, który z kolei
informuje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku
o zwolnienie z opłacania składek, a przychodem wykazanym
dla celów podatkowych. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, są wynikiem wprowadzenia w błąd Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, płatnik składek zobowiązany
jest do opłacenia należności za marzec, kwiecień i maj
2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę.
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świadczenie postojowe – gdy w następstwie
wystąpienia covid-19 doszło do przestoju
w prowadzeniu działalności
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warunkiem koniecznym by
skorzystać ze zwolnienia jest:
d

rozpoczęcie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
przed dniem 1 lutego 2020 r.

d

przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
o świadczenie postojowe musi być co najmniej 15% niższy od
przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
(warunek ten nie dotyczy osób, które zawiesiły prowadzenie
działalności po dniu 31 stycznia 2020 r.).

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę, a przypadku osób prowadzących pozarolniczą
działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące
zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która
korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Świadczenia postojowego wypłaca się na wniosek, składany do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, zawierający oświadczenie dotyczące przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym, pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wniosek, może być złożony
w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego
w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Wniosek składa się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Zakład
Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie
po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.
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uwaga

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej o wysokości przychodu wykazanego
we wniosku, a Szef Krajowej Administracji Skarbowej informuje
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozbieżnościach pomiędzy
przychodem wykazanym we wniosku, a przychodem wykazanym
dla celów podatkowych.

Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, jednak nie więcej
niż trzykrotnie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, że sytuacja
materialna nie uległa poprawie. Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego
może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu
wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego (art. 15zua ustawy).
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dofinansowanie części kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej – dla przedsiębiorcy
niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc ustawy)
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warunki uzyskania
dofinansowania
d spadek obrotów, przez który rozumie się zmniejszenie sprzedaży
towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone
jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kole
jnych 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,
d prowadzenie działalności gospodarczej przez okres, na który
przyznane zostało dofinansowanie

Wysokość dofinansowania, w przypadku spadku obrotów o:
d co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
d co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
d co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty
mini malnego wynagrodzenia miesięcznie.

Dofinansowanie jest przyznawane na okres nie dłuższy niż
3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku.
Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.
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pożyczka na pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej –
do wysokości 5 000 zł (art. 15zzd ustawy)
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warunki konieczne
do spełnienia:
d

prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta
weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie
może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami
przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki. Przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach,
określonych w ust. 7, nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych.
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obniżenie dochodu uzyskanego z pozarolniczej
działalności gospodarczej za 2019 r. o stratę
z tej działalności za 2020 r., nie więcej jednak niż
o kwotę 5 000 zł
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warunki konieczne
do spełnienia:
d

poniesienie straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2020 r.,

d

uzyskane w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności
gospodarczej muszą być niższe o co najmniej 50% od łącznych
przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

W celu dokonania obniżenia, składa się
korektę zeznania za rok 2019 r.
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