DLA KOGO?
FORMA PRAWNA
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KTO UDZIELA

WYSOKOŚĆ POMOCY

WARUNKI

Maksymalna pomoc na 1
pracownika:

1) Zmniejszenie wymiaru czasu
pracy o max 20%

X

Postój ekonomiczny
Dofinansowanie do wynagrodzenia
postojowego pracowników objętych
przestojem ekonomicznym w
związku ze spadkiem obrotów - art..
15g specustawy (Świadczenie z
Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych)

Wojewódzkie urzędy pracy na
wniosek przedsiębiorcy

a) W przypadku przestoju
ekonomicznego – 50% minimalnego 2) Powiadomienie w terminie 5 dni
wynagrodzenie za pracę (1.300 zł) +
inspekcji pracy o porozumieniu
ZUS pracodawcy (Max pomoc: 1.533
zawartym z pracownikami
zł/pracownik (pełen etat)
b) W przypadku spadku obrotów –
40 % średniego wynagrodzenia
(2.079 zł 40 gr)
Dofinansowanie będzie
przyznawane na max 3 m-ce.
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duże

FORMA POMOCY

X

Świadczenie z tytułu przestoju
ekonomicznego (art.. 15zq i 15 zr
specustawy)

ZUS – na wniosek

FORMA POMOCY

KTO UDZIELA

duże

X

Dofinansowanie części kosztów
prowadzenia działalności (art.. 15
zzc specustawy)

KTO UDZIELA

WYSOKOŚĆ POMOCY
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FORMA POMOCY

Pożyczka na pokrycie bieżącej
działalności (Art.. 15 zzd
specustawy)

X

Os.Fiz.

Dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników (art..
15zzb i art.. 15 zze specustawy)

X

małe

małe

średnie

duże

FORMA POMOCY

Zwolnienie ze składek ZUS: III, IV, V
(pod warunkiem, że nie zostały
opłacone) (Art.. 31 zo specustawy)

średnie

średnie

średnie

duże

duże

duże

4) Brak zaległości w ZUS i podatkach
do końca III kwartału 2019 r
5) Brak przesłanek do ogłoszenia
upadłości
WARUNKI

CENA

edyta.fronczyk@sklodowscy.pl

Dla Klientów Kancelarii od 500 zł

KONTAKT

CENA

Twój opiekun kadrowy

Dla Klientów Kancelarii za darmo

WYSOKOŚĆ POMOCY
Udzielane maksymalnie na 3
miesiące – na podstawie umowy ze
Starostą. Jeżeli spadek obrotów
wyniesie:

KONTAKT

CENA

a) co najmniej 30% – w wysokości
50% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie
(1.300 zł brutto),
Właściwy Powiatowy Urzędu Pracy

b) co najmniej 50% – w wysokości
70% kwoty minimalnego (1.820 zł
brutto) wynagrodzenia za pracę
miesięcznie,

agnieszka.golan@sklodowscy.pl

Dla Klientów Kancelarii od 200 zł

KTO UDZIELA

WYSOKOŚĆ POMOCY

a) co najmniej 30% –
dofinansowanie na pracownika
wynosi maksymalnie 50%
minimalnego wynagrodzenia (1.300
zł) + ZUS pracodawcy,(max pomoc:
Powiatowy urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę pracodawcy lub 1.533 zł/pracownik)
miejsce wykonywania pracy przez b) co najmniej 50% – maksymalnie
pracowników - w terminie 14 dni od 70% minimalnego wynagrodzenia
dnia ogłoszenia naboru przez
(1.820 zł) + ZUS pracodawcy, (Max
dyrektora powiatowego urzędu
pomoc 2.146 zł /pracownik)
pracy.
c) co najmniej 80% – maksymalnie
90% minimalnego wynagrodzenia
(2.340 zł) + ZUS pracodawcy, (Max
pomoc: 2.759 zł/pracownik)

KONTAKT

CENA

agnieszka.golan@sklodowscy.pl

Dla Klientów Kancelarii od 500 zł

KTO UDZIELA

Dofinansowanie przyznawane na 3
m-ce
WYSOKOŚĆ POMOCY

Wniosek o pożyczkę
mikroprzedsiębiorca składa do
Powiatowego Urzędu Pracy,
właściwego ze względu na miejsce
prowadzenia działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu naboru
przez dyrektora powiatowego
urzędu pracy.

Pożyczka będzie udzielana ze
środków Funduszu Pracy do
wysokości 5 tys. zł na okres nie
dłuższy niż 12 miesięcy

KTO UDZIELA

WYSOKOŚĆ POMOCY

Na wniosek płatnika składek
składany do ZUS

FORMA POMOCY

KTO UDZIELA

Wcześniejsze rozliczenie straty (art..
52k updof i art.. 38f updop)

Księgowość - korekta zeznania za
rok 2019

FORMA POMOCY

Zwolnienie ze składek na
obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚS
lub FEP, należnych za okres od
01.03.2020 - 31.05.2020r.

WYSOKOŚĆ POMOCY

KTO UDZIELA

WYSOKOŚĆ POMOCY

Księgowość

Możliwośc pomniejszenia
podstawy opodatkowania o
wartość darowizn pieniężnych i
rzeczowych przekazanych w roku
2020 na przeciwdziałanie COVID-19
na rzecz; wskazanych podmiotów
leczniczych, ARM oraz CBRSE

FORMA POMOCY

KTO UDZIELA
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BGK Gwarancje

BGK
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FORMA POMOCY

KTO UDZIELA

2) Konieczność utrzymania
zatrudnienia przez okres
dofinansowania

CO POTRZEBA?

WARUNKI

Weryfikacja danych i podanych
przychodów pomiędzy ZUS i US
CO POTRZEBA?

1) Spadek przychodów w związku z
COVID

2) Brak zaległości w składkach ZUS
do końca III kwartału 2019 r.

3) Brak przesłanek do ogłoszenia
upadłości

WARUNKI
1) Spadek przychodów w związku z
Covid
2) Brak zaległości w składkach ZUS i
podatkach do końca III kwartału
2019

1) Na wniosek złożony w terminie 14
dni od naboru wniosków (decyzja
uznaniowa)

2) Konieczność prowadzenia
działalności gospodarczej przez
okres dofinansowania

CO POTRZEBA?

1) Decyzja uznaniowa, możliwe
uzyskanie dofinansowania po
ogłoszeniu naboru wniosków (nie
znany termin naboru)

3) Brak przesłanek do ogłoszenia
upadłości
2) Konieczność utrzymania
zatrudnienia przez okres
dofinansowania
4) Zawarcie umowy ze Starostą

WARUNKI

Mikroprzedsiębiorca, który
prowadził działalność gospodarczą
przed dniem 1 marca 2020 r., na
pokrycie bieżących kosztów
prowadzenia tej działalności.

WARUNKI
1) Prowadzenie działalności
gospodarczej przed dniem 1 lutego
2020 r.

CO POTRZEBA?
KONTAKT
1) Na wniosek złożony po ogłoszeniu
naboru wniosków (decyzja
uznaniowa)
2) Pożyczka wraz z odsetkami będzie https://www.praca.gov.pl/eurzad/in
dex.eup?eform=PSZpodlegała umorzeniu (na wniosek
PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu
przedsiębiorcy), jeżeli
mikroprzedsiębiorca przez okres 3
miesięcy będzie kontynuował
działalność gospodarczą
CO POTRZEBA?
KONTAKT

2) W przypadku osób prowadzących
Dotyczy mikroprzedsiębiorców,
jednoosobową działalność
którzy na 29.02.2020r. Zgłosili jako
gospodarczą i opłacających składki
płatnik składek do ubezpieczeń
wyłącznie za siebie, zwolnienie z
społecznych mniej niż 10
tytułu składek przysługuje, jeśli
ubezpieczonych. Dotyczy także
przychód z prowadzonej działalności przedsiębiorstw zatrudniających 10nie był wyższy od 300%
49 pracowników, ale wtym
prognozowanego przeciętnego
przypadku zwolnienie obejmuje 50%
miesięcznego wynagrodzenia w
zadeklarowanej składki ZUS
gospodarce narodowej w 2020 r. (a
wiec 15.561 zł)
WARUNKI
CO POTRZEBA?

WYSOKOŚĆ POMOCY
Mogą oni zrezygnować z
uproszczonej formy wpłacania
zaliczek za miesiące: marzec grudzień 2020r.
WYSOKOŚĆ POMOCY
zwiększenie zakresu gwarancji do 80
proc. kwoty kredytu,
brak prowizji za udzielenie
gwarancji,
wydłużenie maksymalnego okresu
gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla
WYSOKOŚĆ POMOCY

WARUNKI

CO POTRZEBA?

Twój opiekun kadrowy
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BGK Gwarancje II

BGK

FORMA POMOCY

KTO UDZIELA

Polski Fundusz Rozwoju

Jeszcze nie ma zgody Komisji
Europejskiej

brak prowizji za udzielenie
gwarancji,
wydłużenie maksymalnego okresu
gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla
WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalnie 324.000 zł
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FORMA POMOCY

KTO UDZIELA
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Polski Fundusz Rozwoju

Jeszcze nie ma zgody Komisji
Europejskiej

75% subwencji finansowej może być
bezzwrotne, w tym: 25% pod
warunkiem kontynuacji działalności,
50% w zależności od utrzymania
średniego zatrudnienia w okresie 12
WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalnie 3,5 mln zł

75% subwencji finansowej może być
bezzwrotne, w tym: 25% pod
warunkiem kontynuacji działalności,
25% w zależności od poniesionej
przez przedsiębiorstwo straty na

CENA

CO POTRZEBA?

Poniesienie negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVI-19

Dla Klientów Kancelarii za darmo

KONTAKT

CENA

Dla Klientów Kancelarii za darmo

KONTAKT

Dla Klientów Kancelarii za darmo

KONTAKT

CENA

Opiekun księgowy

Dla Klientów Kancelarii za darmo

WARUNKI

CO POTRZEBA?

KONTAKT

CENA

Na dzień 1 lutego 2020 roku brak
zaległości w ZUS, US

Złożyc wniosek za pośrednictwem
banku

Wybrany Bank

Uzależniona od nakładu pracy
koniecznego do wypełnienia
wniosków bankowych

WARUNKI

CO POTRZEBA?

KONTAKT

CENA

Na dzień 1 lutego 2020 roku brak
zaległości w ZUS, US

Złożyc wniosek za pośrednictwem
banku

Wybrany Bank

Uzależniona od nakładu pracy
koniecznego do wypełnienia
wniosków bankowych

WARUNKI
Spadek obrotów min 25% w
dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na
skutek COVID-19.
działalność na dzień 31 grudnia 2019
r
na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na
dzień udzielenia finansowania nie
1 -9 pracowników
WARUNKI
Spadek obrotów min 25% w
dowolnym miesiącu po 1 lutego
2020 r. w porównaniu do
poprzedniego miesiąca lub
analogicznego miesiąca ubiegłego
roku w związku zakłóceniami w
funkcjonowaniu gospodarki na
skutek COVID-19.
Działalność na dzień 31 grudnia 2019
r
Na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na
dzień udzielenia finansowania nie
Minimum 10 pracowników

CO POTRZEBA?

KONTAKT

CENA

Złożyc wniosek za pośrednictwem
banku

W przygotowaniu

CO POTRZEBA?

KONTAKT

Złożyc wniosek za pośrednictwem
banku

W przygotowaniu

zwiększenie zakresu gwarancji do 80
proc. kwoty kredytu,
X

Nie dotyczy

Twój opiekun księgowy

Opiekun księgowy

WARUNKI

CENA

Weryfikacja danych, w szczególności
przychodów pomiędzy ZUS i US

Uprawnienie do odliczenia
Uzyskanie wroku podatkowym
wstecznie straty poniesionej w roku przychodów niższych o co najmniej
2020 od dochodów za rok 2019, max 50% w porównaniu do przychodów
do 5 mln zł.
uzyskanych w roku poprzednim

Darowizny na przeciwdziałanie
COVID - 19 (art.. 52n updof, art.. 38g
updop, art.. 57b uzpdof

Zaliczki w formie uproszczonej dla
Księgowość zeznanie składane za rok
"małych podatników" (art.. 52r
2020
updof i art.. 38j updop)

1) Konieczność zawarcia
porozumienia z pracownikami

Możliwe 3 miesiące dofinansowania

1) Spadek przychodów o co najmniej
15 %
50 % minimalnego wynagrodzenia w
przypadku karty podatkowej bez
VAT ( 1.300 zł brutto)

W przypadku spadku przychodów o:

X

KONTAKT

3) Spadek obrotów z powodu Covid
15 % lub 25 %)

80 % minimalnego wynagrodzenia,
czyli 2.080 zł brutto (jednorazowo)

c) co najmniej 80% – w wysokości
90% kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę miesięcznie
(2.340 zł brutto)
Os.Fiz.

CO POTRZEBA?

duże

CENA

