Czy prowadzisz jednoosobową działalność i nie
zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub umowy
cywilnoprawne?

TAK

-

W kolejnych zakładkach wypełnij szare pola. Formularz policzy maksymalną dostępną dla Ciebie pomoc*.
Pomocy nie można otrzymać w odniesieniu do tych samych tytułów.

PODSUMOWANIE
tytuł
Zwolnienie z opłacania ZUS przez 3 miesiące
Świadczenie postojowe
Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności
Mikropożyczka
RAZEM

wartość
4 294 PLN
6 240 PLN
5 460 PLN
5 000 PLN
20 994 PLN

gdzie zgłosić dokumenty
ZUS
ZUS
PUP
PUP

forma pomocy
pomoc publiczna **
dofinansowanie z Funduszu Pracy
pomoc publiczna **
pomoc publiczna

*) Niniejszy formularz służy do orientacyjnego wyliczenia możliwej do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0. Nie stanowi porady prawnej lub księgowej i użytkownik nie powinien na jego podstawie pdejmować
ostatecznych decyzji. Autor nie bierze odpowiedzialności za decyzje podjęte w oparciu o niniejszy formularz.
**) pomoc publiczna mająca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce z limitem 800 tys. EUR w odniesieniu do jednego podmiotu
@Audyt i Finanse Izabela Kraśnicka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Co?

zwolnienie z
opłacania ZUS

za marzec,
Jaki okres? kwiecień, maj 2020
r.
3 x 1.431 zł
Ile maksymalnie?
Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed
1 lutego 2020 r.?
Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed
1 marca 2020 r.?
Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed
1 kwietnia 2020 r.?
Czy w dniu składania wniosku złożysz oświadczenie o
prowadzeniu DzG przez okres 3 miesięcy?
Czy opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne?
Czy nie korzystałeś do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz
ochrony miejsc pracy?
Czy w grudniu 2019 r. Twoja firma znajdowała się w dobrej
sytuacji i regulowała swoje zobowiązania?
Czy na moment składania wniosku Twoja firma znajdowała się
w dobrej sytuacji?
Czy Twoja firma opłacała składki do ZUS należne do 31
grudnia 2019 r.?
Czy Twoja firma opłacała składki do ZUS należne do 30
września 2019 r.?
Czy Twoja firma opłacała zobowiązania podatkowe należne
do 30 września 2019 r.?

a
a
a

dofinansowanie do
kosztów
działalności

3 miesiące

3 miesiące

3 x 2.080 zł

3 x 2.340 zł

5.000 zł

a

a
a
a

a
a

mikropożyczka

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Czy posiadasz tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych?
Czy mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP ?
Czy nastąpił przestój/spadek obrotów w prowadzeniu
działalności w następstwie wystąpienia COVID-19?
Czy na przestrzeni 2 miesięcy Twoje obroty spadły o min. 15%?
Czy w ciągu 2 kolejnych miesięcy Twoje obroty spadły o min.
30% porównując do tego samego okresu 2019 r.?
Czy w miesiącu za który ubiegasz się o pomoc Twoje
przychody był mniejsze niż 15.681 zł?

świadczenie
postojowe

a
a

a

a

Zwolnienie z opłacania ZUS przez 3 miesiące
Wypełnij, jeżeli nie prowadzisz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku
I do Traktatu o funkcjonowaniu UE:

Jakie warunki należy spełnić?
1
2
3

Twoja odpowiedź:

Wniosek:

Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.?

TAK

spełniasz warunek

Czy opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

TAK

spełniasz warunek

Czy korzystałeś do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy?

NIE

spełniasz warunek

Czy w grudniu 2019 r. Twoja firma znajdowała się w trudnej sytuacji i nie regulowała
swoich zobowiązań?*

NIE

spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

4 *) czy spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym?
Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu składek do ZUS należnych
5 do 31 grudnia 2019 r.?

Czy spełniasz warunki odnośnie wielkości przychodów?
Za jaki PIERWSZY miesiąc chciałbyś złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?
Jaki osiągnąłeś przychód* w miesiącu, który wskazałeś powyżej
*) PRZYCHÓD to np. wartość wystawionych faktur netto, odsetki itd.

Twoja odpowiedź:

Wniosek:

marzec
14 520 PLN spełniasz warunek

Jaką pomoc możesz otrzymać?
W jakiej wysokości opłacasz ZUS?
Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>>
policzona jako trzykrotność świadczenia, które płacisz do ZUS

1 431 PLN
4 294 PLN

0

Osoby korzystające z ulgi na start nie mogą korzystać ze zwolnieinia.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Wniosek RDZ do ZUS
Dokumenty rozliczeniowe, czyli deklaracje, za okres marzec-maj 2020 r.

termin
30 czerwca 2020 r.
30 czerwca 2020 r.

art.31 zo.

*) Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców.Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze
zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie
dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące
dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na
własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu
chorobowym na 1 lutego 2020
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Postojowe przez 3 miesiące
Jakie warunki należy spełnić?

Twoja odpowiedź:

1 Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.?

TAK

Czy zawiesiłeś działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.?

TAK

Czy rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku
VAT?

NIE

2 Czy posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych?
Czy mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego
lub stałego pobytu na terytorium RP?
Czy nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID4
19?
3

Wniosek:
spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

TAK

spełniasz warunek

TAK

spełniasz warunek

Czy spełniasz warunki odnośnie wielkości przychodów?
kwiecień

W jakim miesiącu chciałbyś złożyć wniosek o świadczenie postojowe?
Jaki osiągnąłeś przychód* w miesiącu poprzednim, czyli w

marcu

Jaki osiągnąłeś przychód* dwa miesiące przed złożeniem wniosku, czyli w

lutym

8 500 PLN
4 000 PLN -

(jeżeli nie zawiesiłeś działalności)
*) PRZYCHÓD to np. wartość wystawionych faktur netto, uzyskane odsetki itd.
W tarczy 2.0 zniknął warunek wielkości przychodów.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>>

6 240 PLN 0

0

*3 miesięczny okres w wysokości 1300 zł lub 2080 zł

Jakie dokumenty należy złożyć?

termin
Wniosek RSP-D do ZUS

do 3 mcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Art. 15 zq.
*)Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł udzielane maksimum 3 razy, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Jest to świadczenie
nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
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Dofinansowanie do kosztów działalności
Jakie warunki należy spełnić?
Czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Twojej firmy
(na podstawie Prawa upadłościowego)?

Twoja odpowiedź: Wniosek:

Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu składek do ZUS
należnych do 30 września 2019 r.?
Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu zobowiązań
podatkowych należnych do 30 września 2019 r.?
Czy nastąpił spadek obrotów prowadzonej działalności w
następstwie wystąpienia COVID-19?

NIE

spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

TAK

spełniasz warunek

Czy spełniasz warunki odnośnie wielkości przychodów?
Wpisz miesięczne przychody ze sprzedaży towarów, materiałów, usług (obrót) za rok bieżacy i poprzedni.
Uzupełnij dane za rok 2020 na moment analizy oraz za analogiczny okres 2019 (nie wypełniaj kolejnych miesięcy w 2019(!)).*
2019
2020
styczeń
25 230,00
12 548,00
luty
39 534,30
64 764,30
15 864,20
marzec
35 631,00
75 165,30
13 564,20
kwiecień
0,00
maj
0,00
czerwiec
0,00
lipiec
0,00
sierpień
0,00
wrzesień
0,00
październik
0,00
listopad
0,00
grudzień
0,00
100 395
41 976

Wniosek:
28 412,20
29 428,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 820
1 820
-

*) ustawodawca dał również możliwość analizy 30 kolejnych dni, a nie pełnego miesiąca kalendarzowego.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>>

5 460 PLN

0

1 820

*3 miesięczny okres w wysokości 50%, 70% lub 90% minimalnego wynagrodzenia

termin
Jakie dokumenty należy złożyć:
Oświadczenie o prowadzeniu działalności w danym miesiącu pobierania świadczenia
Wniosek składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP). Informacje należy uzykać w danym urzędzie. Wnioski można składać po udostęnieniu środków. Umowę o
dofinansowanie zawiera się ze starostą.

art. 15zzc.
*) Jest to częściowe dofinansowanie kosztów działalności. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie, oraz, po
zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.Na ten moment dofinansowanie może być przyznane na 3 miesiące.
Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez
dyrektora powiatowego urzędu pracy.
We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości, o której mowa w ust. 3, w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1;
2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz
Solidarnościo-wy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo--kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następują-cej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
10. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działal-ności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
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MIKROPOŻYCZKA
Jakie warunki należy spełnić?

Twoja odpowiedź:

Wniosek:

Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.?

TAK

spełniasz warunek

Czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Twojej firmy na moment składania
wniosku (na podstawie Prawa upadłościowego)?

NIE

spełniasz warunek

Czy w dniu składania wniosku złożysz oświadczenie o prowadzeniu działalności
gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki?*

TAK

spełniasz warunek

Jaką pomoc możesz otrzymać?
Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>>
Jakie dokumenty należy złożyć:

5 000 PLN

0

#ADR!

termin

Wniosek wraz z załącznikami (o pomocy publicznej oraz umową o pożyczkę), po ogłoszeniu poboru przez PUP
dostępny na stronie:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka
Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

*Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres
3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Wniosek o umorzenie należy złożyć w termi nie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia (czyli w momencie upływu 3 miesięcy od
dnia udzielenia pożyczki)
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