Tarcza antykryzysowa – wybrane rozwiązania dla mikroprzedsiębiorstw

Instrument

Zwolnienie ze składek ZUS

Beneficjent

Przedsiębiorca
bez pracowników

Podstawa:

Zwolnienie ze składek ZUS

Podstawa:

Przedsiębiorca
i maksymalnie
9 ubezpieczonych

Wymogi i dostępność
1. zwolnienie dostępne za okres od III 2020 do V 2020
2. działalność była prowadzona przed dniem 01.02.2020 r.
3. przychód z działalności za pierwszy miesiąc, za który składany jest
wniosek, nie przekroczył 15 831,00 PLN
4. ulga przysługuje na wniosek
5. skorzystanie z ulgi nie powoduje przerwania biegu ubezpieczenia
chorobowego jeśli przedsiębiorca był do niego zgłoszony przed
dniem 01.02.2020 r.
6. zwolnienie następuje w terminie nie dłuższym, niż 30 dni do daty
wymagalności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku
7. warunkiem zwolnienia jest złożenie deklaracji rozliczeniowych za
okres od III 2020 do V 2020 nie później, niż do dnia 30.06.2020 r.
(chyba, że płatnik zwolniony jest ze składania deklaracji)
art. 31zo ust. 2 i nast.
1. zwolnienie dostępne za okres od III 2020 do V 2020
2. przedsiębiorca był zarejestrowany jako płatnik składek przed
dniem 01.02.2020 r.
3. ulga przysługuje na wniosek
4. skorzystanie z ulgi nie powoduje przerwania biegu ubezpieczenia
chorobowego
5. zwolnienie następuje w terminie nie dłuższym, niż 30 dni od daty
przekazania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów
miesięcznych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku
6. warunkiem zwolnienia jest złożenie deklaracji rozliczeniowych za
okres od III 2020 do V 2020 nie później, niż do dnia 30.06.2020 r.
art. 31zo ust. 1 i nast.

Instytucja
realizująca

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
(nabór wniosków
w trybie ciągłym
przez PUE ZUS
lub w formie papierowej
do dnia 30.06.2020 r.)

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
(nabór wniosków
w trybie ciągłym
przez PUE ZUS
lub w formie papierowej
do dnia 30.06.2020 r.)

Instrument

Świadczenie przestojowe

Podstawa:

Beneficjent

Przedsiębiorca
działalność aktywna

Wymogi i dostępność
1. przestój w prowadzeniu działalności wyniknął w następstwie
wystąpienia COVID-19
2. rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed dniem
01.02.2020 r.
3. przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o
świadczenie był co najmniej 15% niższy od przychodu
uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
(przykład: wniosek składany w kwietniu porównuje przychód między
marcem a lutym)
4. przychód, o którym mowa powyżej nie przekroczył 15 831,00 PLN
5. wysokość świadczenia wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego,
jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane
6. dla przedsiębiorcy rozliczającemu się ryczałtowo lub kartą
podatkową świadczenie wynosi 50% wynagrodzenia minimalnego
7. świadczenie przysługuje na wniosek i co do zasady jest
jednokrotne (może zostać wypłacone powtórnie przy
przedłużającym się okresie epidemii lub jej negatywnych skutków)
8. świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji
9. przedsiębiorca składa wniosek o świadczenie także za osoby, z
którymi łączy go stosunek cywilnoprawny (UZ, UoD) – na ich
żądanie
art. 15zq ust. 4 pkt. 1 i nast.

Instytucja
realizująca

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
(nabór wniosków
w trybie ciągłym przez
PUE ZUS
lub w formie papierowej
w terminie 3 miesięcy
od miesiąca, w którym
ogłoszony został stan
epidemii)

Świadczenie przestojowe

Przedsiębiorca
działalność
zawieszona
po dniu 31.01.2020 r.

Podstawa:

Mikropożyczka

Podstawa:

Przedsiębiorca

1. przestój w prowadzeniu działalności wyniknął w następstwie
wystąpienia COVID-19
2. rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed dniem
01.02.2020 r.
3. przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o
świadczenie nie przekroczył 15 831,00 PLN
4. wysokość świadczenia wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego,
jest ono nieoskładkowane i nieopodatkowane
5. dla przedsiębiorcy rozliczającego się ryczałtowo lub kartą podatkową
przysługuje świadczenie w kwocie 50% wynagrodzenia
minimalnego
6. świadczenie przysługuje na wniosek i co do zasady jest
jednokrotne (może zostać wypłacone powtórnie przy
przedłużającym się okresie epidemii lub jej negatywnych skutków)
7. świadczenie jest wolne od potrąceń i egzekucji
art. 15zq ust. 4 pkt. 2 i nast.
1. rozpoczęcie prowadzenia działalności nastąpiło przed dniem
01.03.2020 r.
2. pożyczka jednorazowa z przeznaczeniem na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności
3. kwota maksymalna pożyczki 5 000,00 PLN, oprocentowanie stałe
(0,05 stopy redyskonta weksli NBP)
4. okres spłaty maksymalnie 12 miesięcy, łącznie z karencją przez
okres 3 miesięcy od daty udzielenia pożyczki
5. pożyczka podlega umorzeniu jeżeli przedsiębiorca nie zmniejszy
stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od daty udzielenia
pożyczki w stosunku do stanu z dnia 29 lutego 2020 r.
art. 15zzd

Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
(nabór wniosków
w trybie ciągłym przez
PUE ZUS
lub w formie papierowej
w terminie 3 miesięcy
od miesiąca, w którym
ogłoszony został stan
epidemii)

Powiatowy Urząd Pracy
właściwy ze względu
na miejsce prowadzenia
działalności
(nabór wniosków
ogłaszany przez PUP)

Dofinansowanie kosztów
prowadzenia działalności

Przedsiębiorca
niezatrudniający
pracowników
prowadzący
działalność
przynajmniej
od 01.01.2019 r.

Podstawa:

Dofinansowanie kosztów
wynagrodzeń

Podstawa:

Przedsiębiorca
(mikro, mały
lub średni)
działający
przynajmniej
od 01.01.2019 r.
i zatrudniający
pracowników

1. świadczenie przyznawane na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące
2. wysokość świadczenia wynosi 50%, 70% lub 90% wynagrodzenia
minimalnego w zależności od spadku obrotów (odpowiednio co
najmniej 30%, 50% lub 80%)
3. spadek obrotów (zmniejszenie sprzedaży) liczy się jako stosunek
dwóch dowolnych kolejnych miesięcy w okresie po dniu
01.01.2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów roku
poprzedniego (za miesiąc uznaje się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych)
4. przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w
okresie pobierania świadczenia i po zakończeniu jego pobierania –
przez okres równy okresowi pobierania świadczenia
5. przeznaczenie dofinansowania na koszty prowadzenia działalności
gospodarczej
6. przedsiębiorca nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych i
składek do końca III kwartału 2019 r.
7. wykluczenie dofinansowania w przypadku uzyskania finansowania
na te same cele z innych środków publicznych
art. 15zzc
1. świadczenie przyznawane na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące
2. wysokość świadczenia wynosi nie więcej, niż 50%, 70% lub 90%
wynagrodzenia minimalnego w zależności od spadku obrotów
(odpowiednio co najmniej 30%, 50% lub 80%)
3. spadek obrotów (zmniejszenie sprzedaży) liczy się jako stosunek
dwóch dowolnych kolejnych miesięcy w okresie po dniu
01.01.2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów roku
poprzedniego (za miesiąc uznaje się także 30 kolejno po sobie
następujących dni kalendarzowych)
4. przedsiębiorca zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia w
okresie pobierania świadczenia i po zakończeniu jego pobierania –
przez okres równy okresowi pobierania świadczenia
5. przedsiębiorca nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych i
składek do końca III kwartału 2019 r.
6. wykluczenie dofinansowania w przypadku uzyskania finansowania
na te same cele z innych środków publicznych
art. 15zzb

Powiatowy Urząd Pracy
właściwy ze względu
na miejsce prowadzenia
działalności
(nabór wniosków
w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia)

Powiatowy Urząd Pracy
właściwy ze względu
na miejsce prowadzenia
działalności
(nabór wniosków
w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia)

