TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA SAMOZATRUDNIONYCH I OSÓB ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE
UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Tzw. Tarcza Antykryzysowa, przewiduje kilka rodzajów wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników
w zależności od sposobu prowadzenia działalności czy formy zatrudnienia. Szczególne rozwiązania
zostały również przewidziane dla samozatrudnionych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilnoprawnych.
I.
•

•

•

•

II.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące
zwolnienie dotyczy obowiązku opłacania należności z tytułu składek na obowiązkowe
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, za okres marzec- maj 2020
r. (co do zasady zwolnienie obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru);
dotyczy osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r.
i opłacających składki na własne ubezpieczenia społeczne oraz płatników składek, którzy
prowadzili działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.;
aby uzyskać to wsparcie, przychód z działalności gospodarczej w pierwszym miesiącu, za który jest
składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia brutto;
warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie wniosku do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r.,
a ponadto złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do dnia 30 czerwca
2020 r. (chyba, że zgodnie z przepisami osoba składająca wniosek jest zwolniona z ich składania).
Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju
w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność
gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa
cywilnoprawna przez osobę zamierzającą skorzystać ze świadczenia.
O przyznanie świadczenia postojowego mogą ubiegać się osoby, które:
•
•
•

•

nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
zamieszkują na terenie Polski;
są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
są cudzoziemcami legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzyma osoba prowadząca działalność gospodarczą
(samozatrudniony) jeżeli:
•

•

rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. (działalność nie
była w tym czasie zawieszona) i w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyła wniosek
o świadczenie postojowe osiągnęła przychód: (i) co najmniej 15% niższy od przychodu, który
uzyskała w miesiącu poprzedzającym, (ii) nie wyższy od kwoty 15 681 zł.
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r., (działalność
została zawieszona po 31 stycznia 2020 r.) i w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyła
wniosek o świadczenie postojowe, osiągnęła przychód, który nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzyma osoba prowadząca działalność gospodarczą
jeżeli:
•
•

rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i rozlicza podatek
kartą podatkową oraz jest zwolniona z opłacania podatku VAT;
nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną (zlecenie/o świadczenie usług) świadczenie postojowe
w wysokości 2080 zł przysługuje jeżeli:
•
•

umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek
o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty 15 681 zł.

Jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym
złożono wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy
wynagrodzeń z tych umów.

W razie jakichkolwiek pytań do wskazanych powyżej kwestii prosimy o kontakt z naszymi prawnikami:
adwokatem Michałem Chodkowskim michal.chodkowski@laszczuk.pl
radcą prawnym Marcinem Szlasą-Rokickim marcin.szlasa-rokicki@laszczuk.pl
aplikantką radcowską Aleksandrą Trzcińską aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

