
Tarczy
antykryzysowej 3.0 
w kontekście ZUS 
i pomocy socjalnej.

Dotyczy to jednak tylko składek za kwiecień i maj 2020 r.

Aktualnie 3 miesięczne wakacje składkowe obowiązują w stosunku
a)      do mikroprzedsiębiorców (do 9 pracowników) – w całości
b)      do małych przedsiębiorców (10-49 pracowników) – w 50%.
 
Choć tych katalogów nie rozszerzono, zmieniono kryterium kwot
kwalifikujących do wakacji składkowych dla tzw. jednoosobowych
działalności gospodarczych.  
 
Uprawnienie do zwolnienia przysługuje także przedsiębiorcy,
którego 
(i)  przychód przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia ale 
(ii)  dochód w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł.
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Zwolnienia z obowiązku opłacania składek
na ubezpieczenia ZUS

Zmiany w naliczaniu tzw. emerytur
czerwcowych

W 2020 r. w przypadku czerwcowych wniosków do ustalenia
wysokości emerytury będą wykorzystywane zasady funkcjonujące w
maju 2020 r. Jednakże tylko w przypadku gdy jest to korzystniejsze
dla ubezpieczonego.
 



Dodatkowy zasiłek
opiekuńczy, przewidziany już pierwotną Specustawą Koronawirusową przysługuje do *
dnia 25 maja 2020 r. (prawdopodobny termin otwarcia szkół i przedszkoli).  
 
* W tekście ustawy mowa jest o przysługiwaniu zasiłku „od” tej daty, jednakże uwzględniając, że
regulacja ta została dodana autopoprawką w dalszym etapie jej procedowania może być to
oczywista omyłka pisarska.

Podniesienie kwoty kwalifikującej do możliwości uzyskania świadczenia z funduszu
alimentacyjnego – świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł. (dotychczas 800 zł). 
Jednak wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", jeżeli dochód przekracza ten próg.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Zmiany w świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zmiana w świadczeniu postojowym

Świadczenie to przysługuje przedsiębiorcy, który rozpoczął prowadzenie pozarolniczej
działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas 1 lutego
2020 r.).

Zmiana w mikropożyczkach dla mikroprzedsiębiorców

Może ją otrzymać mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed
dniem kwietnia 2020 r. (dotychczas 1 marca 2020 r.).



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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