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DLA BIZNESU  
 

Do 30 czerwca można składać wniosek o 
zwolnienie ze składek ZUS 

 
Przypominamy, że za dwa tygodnie - 30 czerwca -         
upływa termin, w którym można złożyć wniosek o        
zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.      
Wniosek może dotyczyć zwolnienia z opłacania składek za        
trzy miesiące - od marca do maja 2020 r. Korzystający z           
ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i          
niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień        
i maj. 
 
Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe        
firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych      
mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za        
przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia        
mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód      
co prawda przekracza trzykrotność średniego     
wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł. 
 
Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49          
osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty        
składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. 
 
 
Automatyczne umorzenie mikropożyczki 5 tys. dla      
mikroprzedsiębiorstw 
 
Informujemy, że za sprawą poprawki zgłoszonej w Sejmie        
do tarczy antykryzysowej 4.0 usunięte zostanie zdanie,       
zgodnie z którym we wniosku o umorzenie       
mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność     
gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia       
udzielenia pożyczki. Oznacza to, że pożyczka wraz z        
odsetkami podlegać będzie umorzeniu automatycznie,     
pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie     
prowadził działalność gospodarczą przez okres 3      
miesięcy od dnia jej udzielenia. Ponadto tarcza 4.0 usuwa         
zapis, zgodnie z którym oświadczenie o prowadzeniu       
działalności miało być składane pod rygorem      
odpowiedzialności karnej. 
 
Nowe przepisy mają wejść w życie od następnego dnia po          
ogłoszeniu tarczy antykryzysowej 4.0 w Dzienniku Ustaw.       
Senat ma się zająć ustawą na posiedzeniu       

rozpoczynającym się 17 czerwca. Wszystko zatem      
wskazuje, że tarcza 4.0 powinna obowiązywać przed       
wakacjami.  
 
WAŻNE! Przypominamy że trzymiesięczny termin     
liczony jest od dnia otrzymania pożyczki. Tych z        
Państwa, którzy otrzymali wsparcie na początku      
kwietnia szczególnie uwrażliwiamy, aby sprawdzić     
kiedy upływa Wasz indywidualny termin składania      
wniosku o umorzenie tak, aby w razie opóźnień przy         
wejściu nowych przepisów skorzystać z prawa do       
umorzenia składając stosowny wniosek.  
 
 
13 lipca minie termin na zgłoszenie danych do CRBR  
 
Już 13 lipca 2020 r. upłynie termin na zgłoszenie         
informacji o beneficjentach rzeczywistych do     
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych    
(CRBR). Obowiązek zgłoszenia danych dotyczy     
bezpośrednio spółek, które wpisano do Krajowego      
Rejestru Sądowego (KRS) przed wejściem w życie       
regulacji o CRBR, czyli przed 13 października 2019 r. 
 
Okres dostosowania się do nowego wymogu wynosi więc        
w tym przypadku 9 miesięcy, pierwotnie miało to być 6          
miesięcy (przedłużenie zostało zatwierdzone w związku z       
pandemią koronawirusa). 
 
Zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów     
Rzeczywistych można dokonywać TUTAJ. 
 
Ministerstwo Finansów potwierdziło kolejne    
przesunięcie terminu wdrożenia nowego JPK_VAT  
 
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia     
przesuwającego termin składania nowych JPK_VAT (z      
częścią deklaracyjną) z 1 lipca 2020 r. na 1 października          
2020 r. Zdaniem resortu finansów w czasie epidemii        
koronawirusa, podmioty gospodarcze mogą mieć problemy      
związane z realizacją nowych obowiązków związanych z       
wdrożeniem nowego pliku JPK_VAT (połączenie     
deklaracji VAT z ewidencją tego podatku).      
Rozporządzenie to ma wejść w życie 1 lipca. Aktualnie         
toczą się konsultacje publiczne tego projektu i       
opiniowanie. Nie wszedł on jeszcze w życie, dlatego na         
stronach rządowych wciąż mogą znaleźć państwo      
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informację, że na chwilę obecną obowiązuje termin 1        
lipca. 
 
UWAGA! Na stronie rządowej dostępne są aktualnie       
obowiązujące terminy w innych sprawach. Informacje      
znajdziecie pod  TYM adresem. 
 
Źródło: zus.pl, prawo.pl, ksiegowosc.infor.pl 
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