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Oddzia w Pocku

Prezes ZUS: poszerzamy formy wsparcia dla
przedsibiorców
Przedsibiorcy z kilkudziesiciu bran mog wystpi o zwolnienie z
opacania skadek za luty 2021 r. Bd te mogli skorzysta ze wiadczenia
postojowego maksymalnie trzykrotnie. „Poszerzamy formy wsparcia
dla przedsibiorców poszkodowanych w wyniku pandemii
koronawirusa" -informuje prof. Gertruda Uciska, Prezes ZUS.
Najnowsze zmiany wynikaj z rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie
wsparcia przedsibiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID - 19.
Nowe przepisy weszy w ycie 28 lutego 2021 roku.
"P o zmianie przepisów, przedsibiorcy z okrelonych bran mog wystpi o
zwolnienie z obowizku opacania nalenoci z tytuu skadek za stycze 2021 r.
albo za grudzie 2020 r. i stycze 2021 r., albo za luty 2021 r." - mówi prof.
Gertruda Uciska, prezes ZUS. "Tym samym kolejny raz poszerzamy formy
wsparcia dla przedsibiorców dotknitych pandemi koronawirusa" - dodaje
profesor.
Prawo do pomocy otrzymali przedsibiorcy z niemal 50 rónych bran. Zakres i
forma wsparcia zaley od rodzaju przewaajcej dzi aalnoci gospodarczej. O
umorzenie skadek za luty oraz wiadczenie postojowe (maksymalnie trzy
razy) bd mogli wystpi midzy innymi przedsibiorcy z brany fitness,
gastronomicznej, turystycznej, obiekty noclegowe, uzdrowiska, obiekty
kultury i rozryw ki, firmy zajmujce si fotografi, produkcj lub dystrybucj filmów i
muzyki i fizjoterapeuci. Ze zwolnienia ze skadek za grudzie i stycze
skorzystaj równie taksówkarze i prowadzcy usugi wspomagajce transport.
Nowe rozporzdzenie przesuno o mies ic termin zoenia wniosku, czyli
wniosek RDZ - B7 mona zoy najpóniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmieni si
równie termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za
wnioskowany okres. Przedsibiorca musi to zrobi do 31 marca 2021 r., chyba
e jest zwo lniony z obowizku skadania deklaracji rozliczeniowej i imiennych
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raportów.
W myl nowego rozporzdzenia przedsibiorcy z okrelonych bran mog otrzyma
wiadczenie postojowe jednokrotnie, dwukrotnie albo trzykrotnie, przy czym
uwzgldnia si wiadczenia ju pobrane na podstawie rozporzdzenia, które
obowizywao do 27 lutego 2021 r. Wniosek o to wiadczenie przedsibiorcy
mog zoy najpóniej w cigu 3 miesicy od miesica, w którym zostanie zniesiony
stan epidemii.
Co wane, wnioski o wsparcie z Tarc zy antykryzysowej 7.0. zoone do 27
lutego wcznie (przed dniem wejcia w ycie nowego rozporzdzenia) ZUS
bdzie rozpatrywa na podstawie rozporzdzenia Rady Ministrów z 19 stycznia
2021 r. Jednak przedsibiorców, którzy wystpuj o zwolnienie z opacan ia
skadek bdzie obowizywa nowy termin przesyania deklaracji rozliczeniowych
lub imiennych raportów miesicznych – do 31 .03.21
ródo informacji: www.zus.pl
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