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DLA BIZNESU

Od jutra można starać się o mikropożyczkę z
Tarczy Branżowej

Informujemy, że tzw. Tarcza Branżowa, czyli ustawa
z 9 grudnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych we
wtorek 15 grudnia została opublikowana w
Dzienniku Ustaw. Jednym z jej elementów jest tzw.
mikropożyczka w kwocie 5 tys. zł dla mikro i
małych przedsiębiorców. Przepis ją wprowadzający
zacznie obowiązywać trzeciego dnia od publikacji,
czyli w piątek 18 grudnia.

Dotacje ma przyznawać starosta ze środków
Funduszu Pracy. Przeznaczona jest ona dla mikro i
małych przedsiębiorców, którzy w październiku lub
listopadzie 2020 roku odnotowali co najmniej 40
proc. spadek obrotów stosunku do przychodu z
października lub listopada 2019 roku oraz
prowadzili działalność na dzień 30 września 2020
roku. Pomoc nie może być udzielona, jeśli tego dnia
działalność była zawieszona. Kolejnym warunkiem
jest prowadzenie w tym dniu przeważającej
działalności o określonym kodzie PKD. By dostać
pomoc, trzeba mieć wpisany jako dominujący jeden z
poniższych kodów:

➢ 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży)
➢ 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów

skórzanych) - kod PKD dodany w Sejmie
➢ 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)
➢ 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie

indziej niesklasyfikowany) - kod PKD dodany w
Sejmie

➢ 56.10.A (restauracje)
➢ 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne)
➢ 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla

odbiorców zewnętrznych – catering) - kod PKD
dodany w Sejmie

➢ 56.29.Z (pozostała działalność gastronomiczna)
➢ 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów)

➢ 59.11.Z (produkcja filmów, nagrań wideo itp.)
➢ 59.12.Z (działalność postprodukcyjna związana z

filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi) - kod PKD dodany w Sejmie

➢ 59.13.Z (działalność związana z dystrybucją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych) - kod PKD
dodany w Sejmie

➢ 59.14.Z (projekcja filmów) - kod PKD dodany w
Sejmie

➢ 59.20.Z (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i
muzycznych)

➢ 74.20.Z (działalność fotograficzna)
➢ 77.21.Z (wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i

sportowego)
➢ 79.90.C (usługi w zakresie rezerwacji) - kod PKD

dodany w Sejmie
➢ 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów)
➢ 85.51.Z (pozaszkolna edukacja sportowa, to m.in.

indywidualni nauczyciele, trenerzy)
➢ 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej,

nauka gry na instrumentach, tańca, kursy
fotograficzne), brak danych o dofinansowaniu, kod
PKD dodany w Sejmie

➢ 85.53.Z (Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki
jazdy i pilotażu, np. szkoły nauki jazdy, żeglarstwa),
brak danych o dofinansowaniu, kod PKD dodany w
Sejmie

➢ 85.59.A (nauka języków obcych), brak danych o
dofinansowaniu, kod PKD dodany w Sejmie

➢ 85.59. B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane, np. kursy komputerowe),
kod PKD dodany w Sejmie

➢ 86.10.Z (działalność szpitali w zakresie działalności
leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w
ramach lecznictwa uzdrowiskowego), kod PKD dodany
w Sejmie

➢ 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna)
➢ 86.90.D (działalność paramedyczna)
➢ 90.01 Z (wystawianie przedstawień artystycznych)
➢ 90.02.Z (wspomaganie przedstawień)
➢ 90.04.Z (artystyczna i literacka działalność twórcza,

np. rzeźbiarze, malarze, rysownicy), kod PKD dodany
w Sejmie

➢ 91.02.Z (muzea), kod PKD dodany w Sejmie
➢ 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)
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➢ 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa) - 4 160 /
9,70 mln zł

➢ 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
i futrzarskich) -  kod PKD dodany w Sejmie

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

Jak złożyć wniosek?

Wniosek ma być składany w formie elektronicznej do
powiatowego urzędu pracy poprzez platformę
praca.gov.pl (usługa TARCZA
ANTYKRYZYSOWA). Będzie trzeba dołączyć do
niego oświadczenie o spełnianiu kryteriów pod
rygorem odpowiedzialności karnej. Dotacja będzie
mogła być przyznana w kwocie do 5 tys. zł. Będzie
nieoprocentowana, ale ma podlegać zwrotowi w
ciągu 12 miesięcy licząc od trzeciego miesiąca po jej
udzieleniu (Rada Ministrów będzie mogła w drodze
rozporządzenia przedłużyć okres zwrotu dotacji).

Uwaga! Dotacja będzie mogła ulec umorzeniu, o ile
firma będzie wykonywać działalność przez trzy
miesiące od udzielania wsparcia. Co ważne nie
trzeba będzie w tej sprawie składać dodatkowego
wniosku.

Starosta będzie miał prawo do przeprowadzenia
kontroli przedsiębiorcy w ciągu trzech lat od
udzielenia dotacji. Firma, która nie podda się
kontroli, lub której przyznano dotację nienależnie lub
który wykorzystał ją niezgodnie z przeznaczeniem,
będzie musiał zwrócić dotację w ciągu 12 miesięcy.
Warto pamiętać, że dotacja ma pokrywać koszty
prowadzenia działalności czyli m.in.: opłacenie
podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.
Warto mieć je udokumentowane.

Terminowe rozliczenie z ZUS warunkiem
skorzystania ze zwolnienia ze składek

Przypominamy, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli
skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek na
ubezpieczenie społeczne za listopad 2020 roku, w
ramach Tarczy Branżowej, powinni do końca roku
złożyć deklaracje rozliczeniowe. Firmy, które nie

złożą do końca roku rozliczeń nie otrzymają
zwolnienia.

Jak podaje ZUS, przedsiębiorcy wykonujący
działalność jednoosobowo lub niewielkie firmy mogą
przekazywać dokumenty rozliczeniowe z
wykorzystaniem aplikacji e-płatnik dostępnym na
PUE ZUS. Zgodnie z przepisami, zwolnienie z
comiesięcznego składania dokumentów
rozliczeniowych przysługuje przedsiębiorcom
opłacającym składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia lub za siebie i osoby współpracujące,
jeżeli w ostatnio złożonych dokumentach
zadeklarowana została do podstawy wymiaru składek
kwota w wysokości najniższej podstawy wymiaru
składek obowiązującej danego przedsiębiorcę lub
osobę współpracującą.

Minimalna podstawa wymiaru składek wynosi: 60
proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego lub 30 proc. kwoty minimalnego
wynagrodzenia – w okresie pierwszych 24 miesięcy
kalendarzowych od dnia rozpoczęcia prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej. Zwolnieni
są także ze składania dokumentów przedsiębiorcy
korzystający z Małego ZUS plus, z podstawą
wymiaru składek ustalaną indywidualnie.

Deklaracji nie muszą również składać osoby
zgłoszone do dobrowolnych ubezpieczeń
emerytalnego i rentowych, które opłacają składki
tylko za siebie, a w ostatniej złożonej deklaracji
rozliczeniowej została wykazana podstawa wymiaru
składek na te ubezpieczenia nie niższa niż kwota
minimalnego wynagrodzenia za pracę.
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