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PRAWO

Pierwotne regulacje dotyczące tarczy 
antykryzysowej weszły w życie już 1 kwiet-
nia. Przedsiębiorcy po zapoznaniu się 
z podstawowym wariantem pomocy zarzu-

cali mu pozorność i powierzchowne roz-

wiązania, nieadekwatne do rzeczywistych 
potrzeb biznesowych. Szczególnie kry-

tycznie odnosili się do niej przedsiębiorcy 
z branży eventowej, znajdujący się niemal 
na skraju bankructwa. Pozostając w nie-

zwykle trudnej sytuacji, zostali w większo-

ści wykluczeni z możliwości otrzymania 
wyczekiwanego wsparcia finansowego. 
Związane z nim długofalowe obostrze-

nia, w tym obowiązek zachowania miejsc 
pracy również po zaprzestaniu przyjmo-

wania świadczeń, były dla nich nie do 
zaakceptowania. Rząd uważnie wsłuchując 
się w niezadowolone głosy społeczeństwa, 
uaktualnił oferowaną pomoc do wersji 2.0, 
która w zmienionym kształcie obowiązuje 
od 18 kwietnia. W obecnej formie tarcza 
rozszerza wachlarz firm, które mogą sko-

rzystać z parasola ochronnego państwa. 
Szerokie uprawnienia zostały przyznane 
również samozatrudnionym. Czy jednak 
wszyscy zainteresowani w równym stopniu 
zostaną objęci tak wyczekiwanym w dobie 
kryzysu wsparciem?

Zwolnienie ze składek ZUS
Początkowo ustawodawca przewidywał 
możliwość zwolnienia z płatności składek 
ZUS na trzy miesiące wyłącznie dla przed-

siębiorców, którzy na dzień 29 lutego 2020 
roku zgłosili do ZUS mniej niż 10 ubezpie-

czonych. Rozwiązanie było powszechnie 
podawane w wątpliwość jako niewystar-
czające i niezasadnie ograniczające należną 
przedsiębiorcom pomoc. Zgodnie z nową 
wersją tarczy przewidziano kilka warian-

tów udzielanego wsparcia w zależności od 
liczby zatrudnionych pracowników. Należy 
jednak podkreślić, że wspomniana forma 
pomocy nie dotyczy przedsiębiorców, 
u których wystąpiły zaległości w opłacaniu 
składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 
roku za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
Przechodząc do obecnych regulacji, samo-

zatrudnieni mogą ubiegać się o zwolnie-

nie z płatności składek na obowiązkowe 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
wypadkowe, dobrowolne ubezpiecze-

nie chorobowe, ubezpieczenie zdrowot-
ne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarno-

ściowy za okres od 1 marca do 31 maja 
2020 roku. Muszą przy tym spełnić łącznie 
dwa warunki. Ich przychód z działalności 
w pierwszym miesiącu za jaki składany jest 

wniosek, nie może przekroczyć 300% pro-

gnozowanego przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w gospodarce naro-

dowej w 2020 roku, czyli obecnie kwoty 
15.681,00 zł. Dodatkowo, rozpoczęcie pro-

wadzenia przez nich działalności gospo-

darczej powinno nastąpić przed 1 kwietnia 
2020 roku. Określony cenzus dochodów 
pozwalający na skorzystanie z przywile-

jów przyznanych tarczą zawęża krąg osób, 
które mogą skorzystać z przywileju skład-

kowego.  Szczególnie jeśli weźmie się pod 
uwagę zasadniczą różnicę pomiędzy przy-

chodem z działalności, a rzeczywiście osią-

ganym dochodem, który często jest znacz-

nie niższy. Drastyczna różnica widoczna 
jest szczególnie w odniesieniu do handlu. 
Do przychodu, bowiem, wlicza się również 
wartość sprzedanych towarów. Z drugiej 
strony, warunkiem uzyskania pomocy nie 
jest wystąpienie jakikolwiek spadku obro-

tów firmy w porównaniu do poprzednich 
okresów. Zatem, z możliwości zwolnienia 
z płatności składek mogą skorzystać rów-

nież osoby, które nie odnotowały znacz-

nych utrudnień spowodowanych panującą 
pandemię koronawirusa. Przyznane wspar-
cie różnicuje sytuację prawną tak zwanych 
„etatowców”, którzy za chwilę mogą stra-

cić pracę i samozatrudnionych. Pierwszej 
grupie tarcza nie przyznała bezpośrednio 
żadnej formy pomocy, wprowadzając 
jednocześnie sposobność obniżenia im 
wymiary czasu pracy i związanego z nim 
spadku wynagrodzenia. Druga natomiast, 
może zyskać ulgi oraz środki finansowe, 
niezależnie, czy odczuła skutki kryzysu. 

Dodatkowo, wspomniane umorzenie skła-

dek nie wpłynie na wysokość emerytury 
oraz świadczenia z ubezpieczenia chorobo-

wego. Oczywiście, istnieje również haczyk. 
Zgodnie z interpretacją przepisów wyda-

ną przez ZUS, zwolnieniem nie są obję-

ci przedsiębiorcy korzystający z „ulgi na 
start”, czyli prawa do nieopłacania składek 
na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 
6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jednocześnie, 
zwolnienie z obowiązku uiszczenia należ-

ności składkowych, nie stanowi przychodu 
w rozumieniu przepisów o podatku docho-

dowym od osób fizycznych oraz przepisów 
o podatku dochodowym od osób praw-

nych. Przedsiębiorcy przyjęli wprowadzone 
rozwiązanie z nieukrywaną ulgą. Z drugiej 
strony, samozatrudnieni, indywidualni 
przedsiębiorcy zatrudniający inne osoby 
oraz wspólnicy w spółkach osobowych, 
nie odliczą od przychodu nieopłaconych 
za siebie składek. Zatem, w konsekwencji, 
będą zmuszeni zapłacić wyższy podatek 
dochodowy. Podsumowując, skoro przed-

siębiorca nie poniósł kosztów składek na 
ubezpieczenie społeczne to ich nie odejmie, 
a więc wykaże wyższy dochód do opodat-
kowania oraz wyższą kwotę do zapłaty do 
urzędu skarbowego (bez odliczenia podsta-

wy wymiaru składki zdrowotnej).

Niskooprocentowana pożyczka dla 
przedsiębiorców
O niskooprocentowaną pożyczkę mogą 
ubiegać się jedynie ci przedsiębiorcy, 
którzy w jednym z ostatnich dwóch lat 

obrotowych zatrudniali średniorocznie 
mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli 
roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, 
wyrobów i usług oraz z operacji finan-

sowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 milionów euro, lub sumy 
aktywów ich bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczy-

ły równowartości w złotych 2 milionów 
euro. Zatem, pomoc w postaci pożyczki 
kierowana jest wyłącznie do mniejszych 
przedsiębiorstw. Wskazane wymogi zostały 
obwarowane jeszcze jednym, dodatkowym 
obostrzeniem. W celu wyeliminowania nie-

pożądanej praktyki zakładania działalności 
gospodarczej dla pozoru, to znaczy jedynie 
w celu uzyskania wsparcia finansowego, 
przedsiębiorca ubiegający się o pomoc pań-

stwa musi prowadzić działalność już przed 
1 marca bieżącego roku. Odmiennie niż 
w przypadku prawa do zwolnienia ze skła-

dek ZUS oraz świadczenia postojowego, 
w odniesieniu do których rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej powinno nastąpić 
przed 1 kwietnia 2020 roku. 

Wprowadzona tarcza antykryzysowa 
2.0 spełnia wiele postulatów przedsiębior-
ców, niezadowolonych z pomocy zagwa-

rantowanej przez jej pierwotną wersję. 
Wciąż jednak pozostają obszary, które 
wymagają modyfikacji, a część przedsię-

biorców pomimo znajdowania się w dra-

matycznej sytuacji finansowej nie otrzy-

ma należnego im wsparcia. Z uwagi na 
tak poważne luki prawne, w planach jest 
już kolejna odsłona nowelizacji ustawy 
o COVID-19, tak zwana tarcza antykry-

zysowa 3.0, mająca za zadanie rozszerzyć 
system pomocowy.

Pozorna pomoc czy realne wsparcie.  
Kto rzeczywiście skorzysta z tarczy
Obecna wersja tarczy antykryzysowej, czyli rozwiązań, które mają zniwelować negatywne skutki pandemii dla przedsiębiorców, rozszerza grono 
uprawnionych do pomocy. Jednak nie wszyscy skorzystają z niej w takim samym stopniu.

AUTORKA

Joanna Skrzecz-
kowska Radca 
prawny, od ponad 
6 lat zajmuje się 
doradztwem praw-

nym w zakresie 
prawa własności 
i n t e l e k t u a l n e j , 

w tym w przedmiocie ochrony znaków 
towarowych, prawa autorskiego i czynów 
nieuczciwej konkurencji. Na co dzień współ-
pracuje, w ramach działu prawa własno-

ści intelektualnej, z kancelarią Ostrowski 
i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu. 
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Rząd szybko zamknął firmy, my będziemy długo  
je otwierać – rozmawiają: Agnieszka Chaber-Tomczak, 
Łukasz Adamowicz, Iwona Czarkowska, Paula Fanderowska, 
Krzysztof Gawrych, Krzysztof Kostro, Jarosław Sądej. 

» Pomagamy  
w trudnych 
czasach

Debata MICE Poland

» Nadchodzi fala, 
która uderzy 
w gospodarkę
Im dłużej będą trwały ostre ograniczenia, tym mocniej 
odczujemy je gospodarczo – zapowiada 
prof. dr hab. Jerzy Hausner.


