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ZUS
Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy zatrudniającego mniej niż 10
pracowników

_______________________________________________________________
Tacy przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek z
tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych.
Zwolnienie ze składek ZUS można wnioskować za okres od dnia 1 marca 2020 r. do
dnia 31 maja 2020 r.

Warunki otrzymania zwolnienia z opłacania składek ZUS:
byłeś płatnikiem przed 1 lutego 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
złożyłeś wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
nie zalegałeś w opłacaniu składek oraz nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w
grudniu 2019 r.

Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową
działalność gospodarczą pozarolniczą

_______________________________________________________________
Tacy przedsiębiorcy mogą wnioskować o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek z
tytułu ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych
Zwolnienie ze składek ZUS można wnioskować za okres od dnia 1 marca 2020 r. do
dnia 31 maja 2020 r.
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Warunki otrzymania zwolnienia z opłacania składek ZUS:

byłeś płatnikiem przed 1 lutego 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a Twój przychód z
działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może
przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia brutto.
złożyłeś wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
nie zalegałeś w opłacaniu składek oraz nie znajdowałeś się w trudnej sytuacji w
grudniu 2019 r

WZÓR WNIOSKU

!

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorekmerytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenianaleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

WAŻNE
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie
produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS.
Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi
dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować
koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

_______________________________________________________________
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Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej - odroczenie terminu
płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

_______________________________________________________________
Przedsiębiorca możesz skorzystać z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia
społeczne. Może wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na
raty należności z tytułu składek. Co istotne nie ma znaczenia wielkość
przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.

WZÓR WNIOSKU

!

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorekmerytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/ulga-w-oplacaniu-skladek-bezoplaty-prolongacyjnej-odroczenie-terminu-platnosci-lub-rozlozenie-na-ratynaleznosci-z-tytulu-skladek/3264378

_______________________________________________________________
Jednorazowe świadczenie postojowe przysługuje:

Przedsiębiorcom
prowadzącym
jednoosobową
działalność
gospodarczą
pozarolniczą, a także osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia,
inną umowę o świadczenie usług.
Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. Przysługuje jednorazowe
świadczenie postojowe w kwocie 1300 zł oraz 2080 zł.
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Warunki otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł:
przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej.
rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i
przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś
wniosek o świadczenie postojowe:
- był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu
poprzedzającym
- nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień
złożenia wniosku (dotyczy również przypadku zawieszenia działalności
gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.).
nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Warunki otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 1300 zł:
przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej
rozliczasz podatek w formie karty podatkowej oraz jesteś zwolniony z opłacania
podatku VAT
nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych
mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo
czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

WZÓR WNIOSKU

!

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorekmerytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osobprowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468
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PRAWO PRACY
Podstawa korzystania przez pracodawcę z uchwalonych nowych rozwiązań w
zakresie prawa pracy jest warunek, że nie zalega on w regulowaniu zobowiązań
podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne do końca trzeciego kwartału 2019
r. Czas trwania niżej wymienionych instrumentów to okres 3 miesięcy przypadających
od daty złożenia wniosku. Do takich nowych instrumentów należy zaliczyć min.:

_______________________________________________________________
Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

Pracodawca ma możliwość złożenia wniosku o dofinasowanie wynagrodzeń swoich
pracowników do wysokości połowy tego wynagrodzenia ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Warunkiem otrzymanie takiej pomocy jest spadek
obrotów gospodarczych:
co najmniej o 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego
co najmniej o 25 % z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego.

WZÓR WNIOSKU

!

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?
dest=TARCZA
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_______________________________________________________________
Dofinansowanie składek ubezpieczeń społecznych w związku z przestojem

Pracodawca, u którego wystąpił przestój może wystąpić z wnioskiem o wypłatę ze
środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń o
dofinansowanie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników.

WZÓR WNIOSKU

!

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?
dest=TARCZA

_______________________________________________________________
Dofinasowanie w przypadku spadku obrotów pracodawcy

Pracodawca może się starać o dofinansowanie w wysokości od 50 do 90 %
minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki ubezpieczenia społecznego
obciążające pracodawcę, w przypadku spadku obrotów o co najmniej 30% w ciągu
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 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.

_______________________________________________________________
Obniżenie wynagrodzenia pracownika

Pracodawca objęty przestojem ekonomicznym ma możliwość obniżenia
wynagrodzenia swoich pracowników nie więcej niż o 50% (nie niższe jednak niż w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), z uwzględnieniem wymiaru czasu
pracy.
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_______________________________________________________________
Obniżenie czasu pracy

Pracodawca ma możliwość obniżenia czasu pracy swoim pracownikom o 20%,
jednakże nie więcej niż do 0,5 etatu (z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być
niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę), jeżeli jego obroty gospodarcze:
spadły co najmniej o 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego
spadły co najmniej o 25 % z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego.

_______________________________________________________________
Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku pracowników

Pracodawca, u którego obroty gospodarcze:
spadły co najmniej o 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego
spadły co najmniej o 25 % z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego
ma możliwość ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego swoich
pracowników z 11 godzin do 8 godzin oraz odpoczynku tygodniowego z 35 godzin do
32 godzin (obejmującego oczywiście co najmniej 8 godzin nieprzerwanego
odpoczynku dobowego).

7

_______________________________________________________________
Wprowadzenie 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego
Pracodawca, u którego obroty gospodarcze:
spadły co najmniej o 15 % łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy
kalendarzowych liczonych od 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do łącznych
obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego
spadły co najmniej o 25 % z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego,
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. w porównaniu do obrotów z miesiąca
poprzedniego
Będzie miał możliwość wprowadzenia wydłużonego do 12 miesięcy okresu
rozliczeniowego i równoważnego czasu pracy (bez konieczności spełnienia
przesłanek z Kodeksu pracy).

_______________________________________________________________
Ważność badań medycyny pracy

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od
dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie obowiązków w zakresie
badań okresowych, w zakresie wykonywania okresowych badań lekarskich i badań
psychologicznych. Pracodawca i pracownik są obowiązani niezwłocznie podjąć
wykonywanie zawieszonych ww. obowiązków i wykonać je w okresie do 60 dni od
dnia odwołania danego stanu.

_______________________________________________________________
Inne uprawnienia pracodawcy

W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
pracodawca może, na czas oznaczony (do czasu odwołania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii):
zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla
zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i
wymiarze
niezbędnym
dla
zapewnienia
ciągłości
funkcjonowania
przedsiębiorstwa.
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PRAWO PODATKOWE
Zwolnienie z podatku dochodowego od świadczenia postojowego
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca będzie zwolniony z podatku dochodowego od przychodów z tytułu
świadczenie postojowego,jeśli w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia
epidemicznego/ stanu epidemii otrzyma:
świadczenie postojowe
zakwaterowanie i wyżywienie
ewentualnych nadgodzin.

pracowników,

w

związku

z

wystąpieniem

Możliwość odliczenia darowizny przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca będzie miała możliwość pomniejszenia podstawy obliczenia podatku
lub zaliczki na podatek o kwotę darowizny przekazanej w okresie od dnia 1 stycznia
2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19, na rzecz:
1) podmiotów wykonującym działalność leczniczą
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań
ustawowych
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na
cele wykonywania działalności statutowej.

Wysokość odliczonej darowizny uzależniona jest od terminu jej przekazania:

1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200%
wartości darowizny
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości
darowizny
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega
kwota odpowiadająca wartości darowizny.
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Możliwość odroczenia zaliczek na podatek dochodowy
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca zobowiązany do zapłaty zaliczek za marzec i kwiecień 2020 r na
podatek dochodowy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, może odroczyć ten
obowiązek do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli poniósł negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19.

Rezygnacja z uproszczonej formy podatkowej
_______________________________________________________________
Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek,
mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za
miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje
ekonomiczne z powodu COVID-19. O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania
zaliczek przedsiębiorcy informują w zeznaniu podatkowym, składanym za 2020 r.
Dzięki takiej możliwości przedsiębiorca będzie miała możliwość rozliczenia
faktycznego uzyskanego dochodu.

Możliwość rozliczenia straty z dochodem za 2019 r.
_______________________________________________________________
Przedsiębiorcy, którzy z powodu COVID-19, ponieśli stratę w roku podatkowym za
2020 r. i uzyskali przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych w
2019 r. mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty od uzyskanego dochodu
uzyskanego w 2019 r., jednakże nie więcej niż o kwotę 5 000 000 zł.

Brak dodatkowych opłat związanych z przesunięciem płatności podatku
_______________________________________________________________
Przedsiębiorcy nie zostaną naliczone opłaty prolongacyjnej w przypadku złożenia
wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty podatków, stanowiących dochód
budżetu państwa. Przedsiębiorca uzyska zwolnienie z opłaty prolongacyjnej w
decyzjach o odroczeniu lub płatności w ratach podatku i zaległości podatkowych.
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Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku będzie zarówno płatnik, podmioty
prowadzące
działalność
gospodarczą
(jednoosobowa
działalność,
mikroprzedsiębiorca, mały, średni, duży przedsiębiorca).
Termin złożenia wniosku: wniosek należy złożyć w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

WZÓR WNIOSKU O ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE ZAPŁATY PODATKU,
ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WRAZ Z ODESTKAMI ZA ZWŁOKĘ

!

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-innepodatki/proc_291-rozlozenie-na-raty-zaleglosci-podatkowych

Możliwość zmniejszenia podstawy podatku dochodowego o nieuregulowane
należności handlowe

_______________________________________________________________
Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zmniejszenia podstawy podatku
dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni
od dnia upływu terminu zapłaty. Jednocześnie jako podatnik (wierzyciel), który ma
wierzytelność
z
tego
tytułu,
zachowujesz
prawo
do
pomniejszenia
dochodu/przychodu o kwotę wierzytelności na dotychczasowych zasadach.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, przedsiębiorca musi uzyskać przychody w danym
okresie rozliczeniowych o co najmniej 50% niższe od przychodów uzyskanych w
analogicznym okresie rozliczeniowym w poprzednim roku. A jeśli rozpocząłeś
prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r., to w stosunku do uzyskanych w
tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Warunek dotyczącego spadku przychodów o 50% nie dotyczy:
przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w
ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów z działalności
gospodarczej
przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r.
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Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR
_______________________________________________________________
Zawiadomienie ZAW-NR to dokument, który należy złożyć w przypadku dokonania
płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT. Termin jego
złożenia został wydłużony z 3 do 14 dni. Obowiązek dotyczy transakcji
przekraczających 15 000 zł.
Złożenie zawiadomienia ZAW-NR pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji w
postaci braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT
oraz odpowiedzialności solidarnej za zaległości w VAT dostawcy towarów lub
usługodawcy związanymi z transakcję.

Wydłużony czas na zapisanie się na "White listę"
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca ma wydłużony termin do 14 dni na złożenie zawiadomienia o
dokonaniu zapłaty na konto spoza wykazu (tzw. White lista). Dotyczy to płatności za
czynności przekraczające kwotę 15.000 zł (możliwość zapłaty w późniejszym czasie
PIT za swoich pracowników).
Przedsiębiorca będzie mógł przedłużyć termin przekazania zaliczek na PIT od
wynagrodzeń swoich pracowników.
Dotyczy zaliczek i podatku zryczałtowanego pobranych od dochodów/przychodów
pracowników i osób wykonujących umowy zlecenia i o dzieło oraz z tytułu praw
autorskich i praw pokrewnych pobranych w marcu i kwietniu 2020 r.
Podmioty uprawnione do skorzystania z tego rozwiązania:
1) Płatnicy PIT, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, zwane „zakładami pracy”
2) Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
3) Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu umów zlecenia
i o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.
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Sporządzenie korekty do zeznania podatkowego za 2019 r.
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca, który z powodu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii
poniósł stratę w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz uzyskał w 2020 r. łącznie przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do
2019 r., ma możliwość jednorazowego obniżenia tej straty (maksymalnie do kwoty 5
000 000 zł) poprzez sporządzenie korekty zeznania za 2019 r.

PODATKI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
Umorzenie lub rozłożenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
_______________________________________________________________
Należności pieniężne, z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub
użytkowanie, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być
odraczana lub rozkładana na raty przez starostę lub prezydenta miasta na prawach
powiatu, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, bez zgody
wojewody.

Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
_______________________________________________________________
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do
dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady
Ministrów.

Możliwość zwolnienia lub odroczenia płatności z tytułu podatku od
nieruchomości

_______________________________________________________________
Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z
podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
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POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W POSTACI
KREDYTÓW / POŻYCZEK
Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca może starać się o pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie
wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może
przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało
po trzymiesięcznym okresie karencji. Oprocentowanie udzielonej pożyczki jest stałe i
wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy
Bank Polski.
WAŻNE
istnieje możliwość wnioskowania o umorzenie pożyczki pod warunkiem utrzymania
stanu zatrudnienia przez 3 miesiące od dnia udzielania pożyczki w stosunku do
stanu zadeklarowanego w oświadczeniu o zatrudnieniu składanego razem z
wnioskiem o pożyczkę.
Wymóg: Prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 marca 2020 r.
Wniosek wraz z dokumentami składasz w powiatowym urzędzie pracy (PUP)
właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
WZÓR WNIOSKU

!

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dlamikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy
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Gwarancje z BGK
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego
lub inwestycyjnego. Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020
roku nie miały zaległości w ZUS, US.
Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.
Warunki gwarancji:
zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu
brak prowizji za udzielenie gwarancji
wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu
obrotowego

Możliwość umorzenia, odstąpienia, odroczenia i rozłożenia na raty należności
czynszowych za najem i dzierżawę będących własnością Skarbu Państwa

_______________________________________________________________
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia
należności czynszowych za najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadające za okres
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na wniosek podmiotu, którego
płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadania z zakresu
administracji rządowej bez zgody wojewody może odstąpić od dochodzenia ww.
należności.
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Dofinasowanie do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
_______________________________________________________________
Przedsiębiorca, u którego nastąpił co najmniej spadek obrotów gospodarczych w
ciągu dwóch dowolnych miesięcy przypadających po 01 stycznia 2020 r., w
porównaniu do obrotów z analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. maja możliwość
wystąpienia o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
Wysokość dofinasowania uzależniona jest od spadku obrotów:
1) o 30 % - w takiej sytuacji otrzymamy dofinasowanie w wysokości 50 %
minimalnego wynagrodzenia
2) o 50 % - w takiej sytuacji otrzymamy dofinasowanie w wysokości 70 %
minimalnego wynagrodzenia
3) o 80 %- w takiej sytuacji otrzymamy dofinasowanie w wysokości 90 %
minimalnego wynagrodzenia

Z wnioskiem występuje przedsiębiorca prowadzący jednoosobowa działalność
gospodarcza do Powiatowego Urzędu Pracy

Opracował Radca Prawny Paweł Łazarewicz
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