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W dniu 19 listopada 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa”).
Ustawa trafi pod obrady Senatu.
Kolejna tracza antykryzysowa (tym razem 6.0) przewiduje tzw. tarczę branżową, czyli
pakiet pomocowy dla branż najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19.
Kto może liczyć na Tarczę Branżową?
W ramach Tarczy Branżowej, na pomoc finansową będą mogli liczyć przedsiębiorcy
z następujących branż:
 gastronomicznej i weselnej (PKD 56.10A, 56.10B, 56.29.Z, 56.30.Z),
 rozrywkowej, w tym estradowej, filmowej, wesołych miasteczek (PKD 59.11.Z,
93.21.Z),
 targowej (PKD 82.30.Z, 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z),
 fotograficznej (PKD 74.20.Z),
 dbającej o zdrowie fizyczne, w tym siłownie, sport, rekreacja, fizjoterapeutyka
(PKD 77.21.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z).
Jaką pomoc można uzyskać w ramach Tarczy Branżowej?

ZWOLNIENIE ZE SKŁADKI ZUS ZA LISTOPAD 2020 R.

W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku na
ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, przedsiębiorcy będą musieli wykazać spadek przychodu co najmniej o 40%
w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 roku.
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ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ZA LISTOPAD 2020 R.

Świadczenie postojowe za listopad 2020 roku będzie opiewać na kwotę 2.080 PLN.
W celu jego uzyskania należy wykazać spadek przychodów co najmniej o 40%
w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku lub listopadzie 2019
roku oraz załączyć do wniosku do ZUS dokumenty potwierdzające rodzaj prowadzonej
działalności.
Oświadczenie o spadku przychodów będzie składane pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

DOTACJA DO 5.000 PLN ZŁ DLA MIKRO- I MAŁYCH
PRZEDSIĘBIORSTW
Z dotacji tej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020
roku nie zawiesili prowadzenia działalności gospodarczej oraz u których nastąpił
spadek przychodów o co najmniej o 40% w stosunku do przychodów uzyskanych w październiku lub listopadzie 2019 roku.
Dotacja ta będzie miała charakter pomocy bezzwrotnej, pod warunkiem wykonywania
działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia jej przyznania.

ZAWIESZENIE OPŁATY TARGOWEJ W 2021 ROKU

Opłata targowa jest pobierana od drobnych przedsiębiorców, nieposiadających infrastruktury handlowej, dokonujących sprzedaży osobiście, przy pomocy członków rodziny
lub pojedynczych pracowników.
Zawieszenie tej opłaty istotnie wpłynie na budżety przedsiębiorców dokonujących
sprzedaży na targowiskach, zaś część gmin uzyska stosowne rekompensaty od państwa.

An independent member of UHY
International

DOFINANSOWANIE ZE STAROSTWA

W Tarczy branżowej zapewniono również przedłużenie finansowania dotychczasowych
instrumentów, o których mowa w art. 15zzb-15zze oraz art. 15zze2 Ustawy na kolejny
okres, tj. od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. Swoim zakresem
dofinansowanie to obejmuje pomoc przedsiębiorcom, udzielaną przez Starostów
w zakresie:
 dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców
i osób świadczących pracę nakładczą, w tym składek na ubezpieczenia
społeczne;
 dofinansowania kosztów prowadzenia działalności przez samozatrudnionych;
 bezzwrotnej pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy;
 dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
 dofinansowania wynagrodzeń osób zatrudnianych przez kościelne osoby
prawne i ich jednostki organizacyjne.

DOFINANSOWANIE Z FGŚP DO WYNAGRODZEŃ
PRACOWNIKÓW
Do 10 czerwca 2021 roku wydłużono termin składania wniosków o przyznanie
świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. art.
15g, art. 15g1, art. 15ga oraz art. 15gg Ustawy, czyli wypłatę świadczeń z Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na:
miejsc pracy do wynagrodzeń
pracowników
objętych przestojem eko6)  ochronę
Dofinansowanie
z FGŚP do
wynagrodzeń
nomicznym
lub
obniżonym
wymiarem
czasu
pracy
(art.
15g Ustawy);
pracowników


ochronę miejsc pracy do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w stosunku do spółek
wodnych (art. 15g1 Ustawy);



ochronę miejsc pracy w przypadku spadku dochodów podmiotu uzyskiwanych
w związku z funkcjonowaniem zabytku (art. 15ga Ustawy);



wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem, przestojem ekonomicznym
lub obniżonym wymiarem czasu pracy (art. 15gg Ustawy.
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Nie jest jasna sytuacja przedsiębiorców, którzy już raz skorzystali z dofinansowania do
wynagrodzeń pracowników z FGŚP przez okres pełnych 3 miesięcy. W szczególności
obecne brzmienie przepisów nie daje jasnej odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorcy
ci, działający w określonych branżach najbardziej dotkniętych restrykcjami, będą mogli
ponownie ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Mamy nadzieję, że
wątpliwości te zostaną wyeliminowane w toku prac legislacyjnych w Senacie.
Projekt zakłada możliwość złożenia wniosku do dnia 21 lutego 2021 roku o dofinansowanie w kwocie 2.000 PLN na każdy etat oraz na rzecz osób zatrudnionych
na podstawie umów zlecenie dla branż dotkniętych obostrzeniami (art. 15gga.
Ustawy). Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tej pomocy, wykazując m.in.:
 prowadzenie działalności w jednej z branż, dla której dedykowana jest Tarcza
branżowa;
 brak zaległości podatkowych w Urzędzie Skarbowym;
 brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne,
FGŚP, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy;
 brak wypełnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości;
 brak wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego,
 spadek przychodów z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 40%
niższy w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub
w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
Dofinansowanie to ma być udzielane na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem
Pracy przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca
złożenia wniosku.
Niestety w Ustawie brak jest jednoznacznego przepisu wskazującego na możliwość
kumulowania wsparcia z art. 15gga z uprzednio uzyska-nymi przez przedsiębiorców
dofinansowaniami z FGŚP na podstawie art. 15g, art. 15g1, art. 15ga oraz art. 15gg
Ustawy.
Wszelkie dalsze zmiany katalogu pomocy dla przedsiębiorców oraz warunków ich
udzielenia będą mogły ulec zmianie, w tym na podstawie rozporządzeń.
O dalszych pracach legislacyjnych nad Ustawą będziemy Państwa informować.
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