Czy wykonujesz umowę agencyjną, umowę zlecenia lub
inną umowę o świadczenie usług (umowa zlecenia na
podstawie Kodeksu Cywilnego)?

-

W kolejnych zakładkach wypełnij szare pola. Formularz policzy maksymalną dostępną dla Ciebie pomoc*.

Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne nie składają samodzielnie wniosku o świadczenie postojowe.
Wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego
PODSUMOWANIE
tytuł
Świadczenie postojowe
RAZEM

wartość
6 240 PLN
6 240 PLN

gdzie zgłosić dokumenty
ZUS

forma pomocy
dofinansowanie z Funduszu Pracy

*) Niniejszy formularz służy do orientacyjnego wyliczenia możliwej do uzyskania pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej 1. 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.
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Jakie warunki należy spełnić?

Twoja odpowiedź:

1 Czy zawarłeś umowę cywilnoprawną przed 1 kwietnia 2020 r.?
2 Czy posiadasz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych?

Wniosek:

TAK

spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

Czy mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego
lub stałego pobytu na terytorium RP?

TAK

spełniasz warunek

4 Czy nastąpił przestój w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19?

TAK

spełniasz warunek

3

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

6 412 PLN spełniasz warunek

marcu

9 542 PLN spełniasz warunek

*) PRZYCHÓD w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych z umowy cywilnoprawnej

Jaki osiągnąłeś łączny przychód* w miesiącu poprzednim, czyli w
*) przychód z wszystkich umów cywilnoprawnych

Jaką pomoc możesz otrzymać?
Maksymalna pomoc dla Ciebie* >>>
Jakie dokumenty należy złożyć?

6 240 PLN 0
termin

Wniosek RSP-C do ZUS

do 3 mcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii

Art. 15 zq.

*)Jest to trzykrotne świadczenie w wysokości 2080 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów. Jest to świadczenie nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
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