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DLA BIZNESU 

Tarcza Branżowa 6.0 - aktualizacja + nowe 
kody PKD 

Zwolnienie z opłacania składki ZUS na następne       
dwa miesiące, a także kolejna dotacja dla mikro i         
małych firm do 5 tys. zł, dodatkowe postojowe        
oraz dopłata do wynagrodzeń to kolejne      
instrumenty pomocy dla przedsiębiorców z     
rozporządzenia przyjętego we wtorek przez Radę      
Ministrów. Co ważne, całe to wsparcie, jak również        
dopłaty do wynagrodzeń zostaną rozszerzone także      
o nowe kody PKD. Nowe rozwiązania mają wejść w         
życie od 1 lutego 2021 r. 

Lista 6 nowych kodów PKD 

55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania 

55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca      
krótkotrwałego zakwaterowania, 

55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów       
kempingowych) i pola namiotowe, 

79.11.A działalność agentów turystycznych, 

79.12.Z działalność organizatorów turystyki, 

52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport     
lotniczy. Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli,       
restauracji oraz obiektów kulturalnych 

To oznacza, że pomoc obejmie m.in. właścicieli       
apartamentów i pensjonatów , agentów     
turystycznych i organizatorów turystyki, a także      
stewardessy, które często prowadzą jednoosobową     
działalność gospodarczą. Poniżej zamieszczamy    
jeszcze raz krótkie przypomnienie warunków     
otrzymania wsparcia w ramach Tarczy branżowej: 

Dofinansowanie do wynagrodzeń 

Wypłata świadczenia ze środków Funduszu     
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na    
dofinansowanie wynagrodzenia pracowników   
przysługuje, gdy przychód z działalności uzyskany      
w jednym z trzech miesięcy poprzedzających      
miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej        

40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w        
okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie    
udzielane na podstawie umowy o świadczenia na       
rzecz ochrony miejsc pracy i będzie przysługiwało       
przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych,      
przypadających od miesiąca złożenia wniosku.  

UWAGA! Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz       
ochrony miejsc pracy mogą być składane do 31        
marca 2021 r. 

Ponowne świadczenie postojowe 

Świadczenie będzie udzielane w przy spadku      
przychodu z działalności uzyskanego w jednym z       
dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia     
wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do          
okresu porównawczego.  

Mikropożyczka w wysokości do 5 tys. zł 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom     
COVID-19 starosta może, na podstawie umowy,      
udzielić jednorazowej dotacji ze środków Funduszu      
Prac w wysokości do 5 tys. zł. Tzw. mikropożyczki         
mogą otrzymać mikro i mali przedsiębiorcy, których       
przychód z działalności uzyskany w miesiącu      
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co       
najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu       
uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.     
Z informacji resortu rozwoju wynika, że do 18        
stycznia prawie 80 tys. firm złożyło wnioski o        
mikropożyczki. 

Zwolnienie ze składek ZUS 

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na      
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,    
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz     
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub    
Fundusz Emerytur Pomostowych będzie dotyczyło     
okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.           
albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia           
2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych      
złożonych za te okresy. 

Warunkiem jest zgłoszenie przedsiębiorcy, jako     
płatnika składek przed 1 listopada 2020 r., a        
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przychód z działalności uzyskany w jednym z       
dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia     
wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. w         
stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim      
okresie porównawczym. 
 

Projekt wydłużenia dopłat do kredytów 

Według projektu, który trafił do wykazu prac       
legislacyjnych rządu, umowy kredytu z dopłatami      
będą mogły być zawierane do 30 czerwca br.        
Mowa o nowelizacji rozporządzenia wydanego na      
podstawie ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach         
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych     
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19,    
która wprowadziła dopłaty do udzielanych     
przedsiębiorcom kredytów obrotowych odnawialnych    
i nieodnawialnych w złotych. 

Na podstawie tej ustawy, umowy kredytu z dopłatami        
mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r., a nowy          
projekt przewiduje wydłużenie możliwości    
zawierania umów do 30 czerwca br. Jak podano w         
uzasadnieniu projektu, w konsekwencji wydłużyłoby     
to okres stosowania dopłat do czerwca 2022 r., a w          
przypadku kredytów dla przedsiębiorców    
wykonujących jako przeważającą działalność    
gospodarczą szczególnie dotkniętą COVID-19 – do      
30 czerwca 2023 r. 

UWAGA! Projekt zakłada też, że przedsiębiorcy z       
branż, które będą określone w rozporządzeniu, będą       
mogli ubiegać się o udzielenie kredytów ze 100-proc.        
dopłatą do oprocentowania. Wstępnie wskazano, że      
na liście znajdą się branże związane z       
transportem, turystyką, gastronomią,   
hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą    
odzieży lub sprzedażą na targowiskach. Dopłaty do       
całości odsetek będą stosowane do kredytów      
udzielonych na podstawie umów zawartych od dnia       
następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a        
także do kredytów udzielonych wcześniej, jeżeli      
umowy zostaną dostosowane do warunków     
określonych w ustawie. 

Z rządowych informacji wynika, że do 1 grudnia        
2020 r. wartość kredytów z dopłatami do       

oprocentowania wyniosła 444 mln zł. Wartość      
prognozowanych dopłat do oprocentowania to 1,4      
mln zł na 2020 r. i 4,3 mln na 2021 r. 

Zasiłek opiekuńczy przedłużony do końca 
stycznia 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony     
do 31 stycznia na dotychczasowych zasadach.      
Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od      
początku tego tygodnia.  

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzony został     
w marcu 2020 r., po wybuchu epidemii       
koronawirusa. Rząd wprowadził go ustawą w sprawie       
COVID-19 na 14 dni, przyznając sobie delegację       
ustawową do wydłużania okresu jego wypłaty w       
drodze rozporządzenia.  

Zgodnie z przepisami ustawy, dodatkowy zasiłek      
opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały       
zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola,     
szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki       
lub w związku z niemożnością sprawowania opieki       
przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu       
COVID-19. O jego wypłatę mogą ubiegać się też        
rodzice w przypadku ograniczonego otwarcia takich      
placówek. Przeznaczony jest zarówno na opiekę nad       
dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z         
odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.    
Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16      
lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do       
18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub        
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24      
lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia       
specjalnego. 

Miesięczny zasiłek opiekuńczy zarówno dodatkowy,     
jak i przyznawany na zasadach ogólnych wynosi 80        
proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy       
dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za        
dni ustawowo wolne od pracy. 

źródło: prawo.pl,gov.pl 
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