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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
- najważniejsze założenia dla przedsiębiorców
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem kolejnych środków bezpieczeństwa, które mają
zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ograniczone zostało funkcjonowanie niektórych gałęzi
gospodarki. W szczególności ograniczeniami dotknięte zostały branże: gastronomiczna, fitness,
targowa, estradowa, filmowa, rozrywkowa i rekreacyjna, fotograficzna i fizjoterapeutyczna.
Ograniczenie funkcjonowania przedsiębiorstw może przełożyć się na istotny spadek przychodów
i utratę płynności finansowej, a w konsekwencji zagrozić dalszemu ich funkcjonowaniu. W celu
przeciwdziałania temu zjawisku obecnie rozpoczęto prace legislacyjne nad tzw. Tarczą branżową,
która ma m.in. pozwolić na zminimalizowanie negatywnych skutków dla przedsiębiorców oraz
pozwolić im utrzymać swoje przedsiębiorstwa w tym trudnym okresie.
Poniżej

przedstawiamy

najważniejsze

założenia

tzw.

Tarczy

branżowej,

które

mają

w szczególności wpływ na małych i średnich przedsiębiorców.
Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania
lub wątpliwości, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK. Ze względu na
bezpieczeństwo Państwa zachęcam w szczególności do nawiązywania kontaktu nie tylko w formie
telefonicznej i mailowej, ale również za pośrednictwem aplikacji Skype i Whatsapp.
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Dla kogo pomoc?
Wskazać należy, że pomoc objęta tarczą branżową dotyczy faktycznie tylko przedsiębiorców, których
przeważającej działalności gospodarcza została objęte następującym kodem PKD:
•

47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży),

•

47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach),

•

47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach),

•

47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach),

•

56.10.A (restauracje),

•

56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),

•

56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna),

•

56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),

•

59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.),

•

74.20.Z (działalność fotograficzna),

•

77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego),

•

82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów),

•

85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in. indywidualni nauczyciele, trenerzy),

•

86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),

•

86.90.D (działalność paramedyczna),

•

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych),

•

90.02.Z (wspomaganie przedstawień),

•

93.11.Z (działalność obiektów sportowych),

•

93.13.Z (działalność obiektów poprawy kondycji fizycznej, chodzi m.in.: o centra fitness),

•

93.19.Z (pozostała działalność sportowa),

•

93.21.Z (działalność wesołych miasteczek),

•

93.29.A (działalność pokojów zagadek),

•

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana),

•

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa),

•

96.04.Z (działalność usługowa dotycząca poprawy kondycji fizycznej).

Zwolnienie ze składek ZUS
Zgodnie z projektem Tarczy branżowej możliwe będzie zwolnienie z obowiązku opłacania należnych
składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem uzyskania
zwolnienia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r., zgłoszenie
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do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek oraz wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie
2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.
W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego
wniosku, będą one podlegały zwrotowi.
Świadczenie postojowe
Na mocy projektowanych przepisów Tarczy branżowej możliwe będzie uzyskanie jednorazowego
dodatkowego świadczenia postojowego, dla osób prowadzących działalność gospodarczą na dzień
30 września 2020 r. Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego będzie uzyskanie
w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego o co najmniej 40 proc. przychodu z działalności
gospodarczej, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie
w 2019 r.
Świadczenie postojowe nie będzie jednak przysługiwało przedsiębiorcom prowadzącym
działalność gospodarczą o dominującym kodzie PKD:
•

90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych),

•

90.02.Z (wspomaganie przedstawień),

•

93.29.A (działalność pokojów zagadek),

•

93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana),

•

93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa).

Świadczenie postojowe ma wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających
się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.
Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców
Zgodnie z projektem Tarczy branżowej mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na
dzień 30 września 2020 roku, odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów
o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku, będą mogli
się ubiegać o dotację na pokrycie bieżących kosztów działalności w kwocie 5 000 zł. Dotację
będzie przyznawał starosta.
Dotacja będzie podlegać zwrotowi w ciągu 12 miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej udzieleniu.
Jednocześnie będzie mogła ulec umorzeniu, o ile przedsiębiorca będzie wykonywać działalność
przez trzy miesiące od jej otrzymania.
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