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DOF INANSOWANIE  CZĘŚC I  KOSZTÓW PROWADZEN IA  DG



UMORZENIE SKŁADEK III-V samozatrudniony

- DG prowadzona przed 1.04.2020 
 - przychód w pierwszym miesiącu za który składany jest wniosek o

umorzenie nie był wyższy niż 15 681,00 zł 

- dotyczy również wspólników jednoosobowej spółki z o.o., wspólników
spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, osoby współpracującej -

umorzenie do wysokości najniższej podstawy wymiaru składki, 

- niezaleganie w zus na dzień 31.12.2019 

- druk RDZ (SKŁADANY DO 30.06.2020)
- złożone deklaracje rozliczeniowe  do 30 czerwca 2020

- umorzenie składek niezapłacoych wyjątek marzec 2020 (wniosek o zwrot)



UMORZENIE SKŁADEK III-V  (do 9 ubezpieczonych )
- umorzenie za okres od 1.03.2020 do 31.05.2020               

    Zgłoszony jako płatnik składek:
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych  - dotyczy ZUS pracowników i płatnika - druk: RDZ - na
dzień 31.12.2019 nie ma zaległości w ZUS

- dotyczy składek nieopłaconych (wyjątek marzec - wniosek o zwrot)



UMORZENIE SKŁADEK III-V (od 10 do 49
ubezpieczonych )

- umorzenie za okres od 1.03.2020 do 31.05.2020 -- zgłoszony jako płatnik składek (zwolenienie przysługuje  
w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek

wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc):
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych
     dotyczy ZUS pracowników i płatnika ale umorzeniu podlega 50% niezapłaconych składek  

- na dzień 31.12.2019 nie ma zaległości w ZUS



W jakiej wysokości i na jaki okres może zostać
przyznane dofinansowanie?

Dofinansowanie, w przypadku spadku obrotów o: 1) co najmniej 30% – może być
przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,2) co

najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego
wynagrodzenia miesięcznie,3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90%

kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.



W jakim trybie wypłacane jest dofinansowanie?

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez
przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu,

za który dofinansowanie jest wypłacane.



Obowiązki przedsiębiorcy w związku z
dofinansowaniem

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało

dofinansowanie.



Sankcje za złamanie obowiązków przedsiębiorcy?

W przypadku nieprowadzenia działalności
gospodarczej przez okres, o którym mowa wyżej,

przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu
otrzymanego dofinansowania bez odsetek,
proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia

działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia wezwania starosty.



Elementy wniosku o dofinansowanie:

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:
1) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości jaka wystąpiła

(omawialiśmy spadki w punkcie: W jakiej wysokości i na jaki okres może zostać przyznane
dofinansowanie?) w następstwie wystąpienia COVID-19,

2) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13
ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

3) niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy

lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
4) przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

5) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie
oszczędnościowo- -kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie 5 i 8, przedsiębiorca składa pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.



UWAGA. Przedsiębiorca nie może otrzymać
dofinansowania w części, w której te same koszty

prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo
zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.



Dziękuję za uwagę
Ewelina Dulęba 


