TARCZA 3.0
Zwolnienie ze składek ZUS
Z możliwości zwolnienia z opłacania składek ZUS skorzystała nowa grupa przedsiębiorców. Wzięte zostały pod uwagę
opinie, że wysokie przychody nie zawsze będą miały przełożenie na uzyskany dochód, ma to między innymi związek z
rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności sektora handlowego.
Kto skorzysta ze zwolnienia ze składek ZUS od kwietnia 2020 roku:




Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając składki wyłącznie na własne ubezpieczenie
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
Przedsiębiorca musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 roku.
Przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym uzyskany w pierwszym
miesiącu, za który składany jest wniosek może być wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto, czyli powyżej 15.681 zł, pod warunkiem że dochód z tej działalności nie był wyższy niż
7.000 zł.

Wymieniona grupa przedsiębiorców skorzysta z nowego rozwiązania za okres dwóch miesięcy: kwiecień-maj 2020 r.
Ulga na start a ZUS
Dotychczas ze zwolnienia ze składek ZUS nie mogli skorzystać przedsiębiorcy, którym przysługiwała tzw. ulga na start.
Osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mają przywilej opłacania przez okres 6 miesięcy jedynie
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Poprzednie rozwiązania przyjęte w ramach tarczy antykryzysowej nie obejmowały tej
grupy przedsiębiorców, tarcza 3.0 to zmienia.
Ze zwolnienia z opłacania składek ZUS mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy korzystają z ulgi na start i
opłacają jedynie składki zdrowotne. Warunkiem jest zarejestrowanie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
przychód z działalności może być wyższy niż 15.681 zł, ale dochód nie może przekraczać 7.000 zł. Jeżeli przychód
będzie niższy niż 15.681 zł to wtedy też skorzystają ze zwolnienia.
Świadczenie postojowe
Dla przypomnienia o świadczenie postojowe mogą ubiegać się przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek przychodów z
powodu COVID-19 o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. O innych warunkach jakie należy spełniać
można
przeczytać tutaj.
Wypłata świadczenia postojowego możliwa jest za okres 3 miesięcy marzec-maj 2020 r. Świadczenie za kolejny miesiąc
będzie wypłacone pod warunkiem złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o świadczenie postojowe za następny
okres RSP-DK.
Tarcza 3.0 zmienia warunek uzyskania świadczenia postojowego jakim jest data rozpoczęcia prowadzenia działalności
gospodarczej.
Świadczenie postojowe otrzyma również przedsiębiorca, który miał zarejestrowaną działalność gospodarczą przed dniem
1 kwietnia 2020 r. (poprzednio było to przed 1 lutego 2020 r.).
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Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie
3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
Danina solidarnościowa
Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli w 2019 roku dochód powyżej 1 mln zł muszą zapłacić podatek w wysokości 4% od
nadwyżki ponad tę kwotę i to się nazywa danina solidarnościowa. Takie osoby powinny złożyć do 30 kwietnia deklarację
DSF-1 i zapłacić podatek.W ramach tarczy antykryzysowej 3.0 termin na złożenie zeznania i zapłaty podatku został
przesunięty do dnia 1 czerwca 2020 r. bez żadnych konsekwencji ze strony fiskusa.
Pożyczka 5.000 zł z PUP
Przedsiębiorcy mogą uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę ze środków Funduszu Pracy.
Poprzednio, aby uzyskać taką pożyczkę należało prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
Tarcza 3.0 zmienia ten warunek, a mianowicie taką pożyczkę otrzymają również przedsiębiorcy, którzy uruchomili
działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
Dane zaczerpnięte ze strony: https://www.ifirma.pl/blog/jakie-zmiany-przyniosla-tarcza-3-0.html

