
Czyli  nie  możemy  skorzystać  ze  świadczenia  postojowego  za  poprzednie  miesiące?  Tzn.  jeśli
mieliśmy spadek w maju i czerwcu?

Odp.: Dotyczy miesiąca przed miesiącem złożenia wniosku, więc niestety nie.

Odp.: Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie
przepisów  Prawa  Przedsiębiorców  lub  innych  przepisów  szczególnych  oraz  osobom  wykonującym
umowy  cywilnoprawne,  jeżeli  spełniają  określone  przepisami  prawa  warunki  do  przyznania  tego
świadczenia. Świadczenie postojowe może być przyznane nie więcej niż trzykrotnie i  nie przysługuje
za dany okres czy miesiąc lecz jest wypłacane na wniosek.

Wszystkie warunki wskazane ustawą należy spełnić na dzień złożenia wniosku. 

 jeżeli przedsiębiorca składa wniosek o świadczenie postojowe RSP-D (tarcza od 1.04.2020r.)
konieczne jest wykazanie przynajmniej 15 % spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym
złożenie  wniosku do miesiąca poprzedzającego (np.  dla  wniosku składanego w listopadzie
wykazany spadek dotyczy przychodów z października i września ).

 jeżeli przedsiębiorca składa wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe RSP-DD (tarcza 5,0 )
- przychód  z  działalności  głównej  (na dzień  złożenia  wniosku)  w  miesiącu  kalendarzowym
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, powinien  być niższy  co najmniej o 75% w stosunku
do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019r.,  (np. dla wniosku
składanego  w  listopadzie  br.  przedsiębiorca  powinien  porównać  spadek  przychodów  w
miesiącu 10/2020 z 10/2019). 

Czy świadczenie postojowe przysługuje za 3 kolejne miesiące, czy mogą to być np. kwiecień, maj,
październik?

Odp.: Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą na podstawie
przepisów  Prawa  Przedsiębiorców  lub  innych  przepisów  szczególnych  oraz  osobom  wykonującym
umowy  cywilnoprawne,  jeżeli  spełniają  określone  przepisami  prawa  warunki  do  przyznania  tego
świadczenia. Świadczenie postojowe może być przyznane nie więcej niż trzykrotnie i  nie przysługuje
za dany okres czy miesiąc lecz jest wypłacane na wniosek.

Przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie ważne jest, kiedy wniosek wpłynął do ZUS. W przypadku
wniosków składanych przez osoby  prowadzące  działalność  gospodarczą konieczne jest  wykazanie
przynajmniej 15 % spadku przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku do miesiąca
poprzedzającego (np. dla wniosku składanego w listopadzie wykazany spadek dotyczy przychodów  z
września i października).

Jeżeli  wniosek  o  świadczenie  postojowe  złożony  był  we  wrześniu,  a  wypłata  nastąpiła  w
październiku, to w którym miesiącu można złożyć kolejny wniosek? Za które miesiące wykazać
przychody?

Odp.:  Jeżeli  płatnik  otrzymał  pierwsze  świadczenie  postojowe  na  podstawie  wniosku  RSP-D  lub
wniosku RSP-DB, może wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia postojowego składając wniosek
RSP-DK.  We wniosku  tym płatnik  oświadcza,  że  jego sytuacja  materialna  wskazana  we  wniosku
pierwszorazowym  RSP-D  lub  RSP-DB  nie  uległa  poprawie.  W  kolejnym  wniosku  płatnik  nie  musi



wykazywać  spadku  przychodów  o  kolejne  15%,  ale  jego  sytuacja  materialna  powinna  być  na
podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. 

Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia postojowego. 

Jeżeli  wnioskodawca złoży w tym samym miesiącu wniosek pierwszorazowy RSP-D, a następnie o
kontynuację RSP-DK wypłata świadczenia będzie realizowana wg kolejności złożonych wniosków. 

Czy  dodatkowe  postojowe  można  otrzymać  nawet  jeśli  wcześniej  otrzymałam  już  postojowe
trzykrotnie?

Odp.: Dodatkowe świadczenie postojowe skierowane jest do ograniczonej grupy przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca, który wcześniej skorzystał ze świadczenia postojowego i otrzymał wypłatę co najmniej
jednego świadczenia postojowego w ramach pierwszych tarczy (wniosek                                         RSP-
D/RSP-DK) lub na podstawie tarczy 5.0. (wniosek RSP-DB/RSP-DK) może złożyć wniosek o dodatkowe
świadczenie postojowe (wniosek RSP-DD) jeżeli spełnia poniższe warunki określone ustawą covidową:

 na dzień złożenia  wniosku, prowadzi  jako przeważającą działalność oznaczoną kodem
PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z ,

 uzyskał przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc
złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu z tej działalności
(nie  musiała  być  wtedy  przeważająca)  uzyskanego  w  tym  samym  miesiącu
kalendarzowym w 2019 r.,

 odnotował przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia
COVID-19,

 wcześniej  skorzystał  ze  świadczenia  postojowego  (otrzymał  co  najmniej  jedno
świadczenie na podstawie piątek. 15zq ustawy covidowej .

Dlaczego przy wniosku RSP-DD jest kryterium spadku przychodów 75% w odniesieniu do 2019, a
przy  wniosku  RSP-DK  ten  warunek  nie  był  podany.  Z  czego  wynika  ta  rozbieżność  pomiędzy
wnioskami RSP-DK / RSP-DD?

Odp.:  Dodatkowe  świadczenie  –  przyznawane  na  podstawie  wniosku  RSP-DD  przysługuje  osobie
prowadzącej działalność na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, jeśli: 

 na dzień złożenia wniosku, prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według
Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD)  2007,  jako  rodzaj  przeważającej  działalności,  kodem
49.39.Z, 77.39.Z, 11.90.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z 

 która  skorzystała  ze  świadczenia  postojowego  w  trybie  art.  15zs  lub  art.  15zua  ustawy
covidowej, 

 jeżeli  przychód  z  tej przeważającej  działalności  uzyskany  w  miesiącu  kalendarzowym
poprzedzającym  miesiąc  złożenia  wniosku,  był  niższy  co  najmniej  o  75%  w  stosunku  do
przychodu uzyskanego z tej samej działalności w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. 



Natomiast wniosek RSP-DK jest to wniosek o kontynuację świadczenia postojowego przyznanego na
podstawie  wniosku  RSP-D  lub  RSP-DB.  We  wniosku  tym  płatnik  oświadcza,  że  jego  sytuacja
materialna  wskazana  we  wniosku  pierwszorazowym  RSP-D  lub  RSP-DB  nie  uległa  poprawie.  W
kolejnym wniosku płatnik nie musi wykazywać spadku przychodów o kolejne 15%, ale jego sytuacja
materialna powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić. 

Czy dodatkowe świadczenie postojowe jest opodatkowane ?

Odp.:  Zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi  przepisami  na  ten  moment  kwota  wypłaconego
dodatkowego świadczenia postojowego w 2020r. jest opodatkowana. Oznacza to, że przedsiębiorca
powinien pamiętać zarówno o konieczności zapłaty podatku, jak                                           i o
uwzględnianiu tego przychodu w rocznym zeznaniu PIT.  

W prezentacji  pojawiła  się  informacja,  że  w ramach  tarczy  5.0,  osoba prowadząca  działalność
gospodarczą, może złożyć wniosek o kolejne postojowe (spełniając spadki) w przypadku, gdy wśród
swojego PKD (wymienione na CEIDG) posiada wpis z danego uprzywilejowanego sektora.

Mój  dominujący  nr  PKD  to  79.12.Z  organizator  turystyki,  ale  również  mam  w  PKD  agenta
turystycznego oraz pilota (de facto obecnie nie mogę w żadnej z tych działek wykonywać pracy).
Otrzymałam postojowe na wiosnę/ jak wszyscy, natomiast pytanie, czy zatem istnieje możliwość
złożenia obecnie wniosku o kolejne postojowe,  czy należy czekać kolejny miesiąc,  aż  być może
zostanie zaakceptowane dodatkowe PKD 79.12z na posiedzeniu sejmu 29.11?

Odp.:  Od połowy października  przedsiębiorcy  z  branży  turystycznej,  estradowej  i  wystawienniczej
mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o dodatkowe świadczenie postojowe. 

Jednym z warunków otrzymania wsparcia w ramach tarczy 5.0. jest prowadzenie jako przeważającej
działalności  gospodarczej  –  na dzień  złożenia  wniosku -  oznaczonej  kodem PKD  49.39.Z,  77.39.Z,
11.90.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Czy  pracownik  świadczący  usługi  marketingu  B2B  może  ubiegać  się  o  dodatkowe  świadczenie
postojowe i zwolnienie z opłacania składek? (Faktura jest wystawiana na usługi  marketingowe,
których  zakres  to  marketing  oraz  organizacja  eventów  i  konferencji.  Przeważająca  działalność
gospodarcza  (kod  PKD)  70.22.Z,  a  wykonywana  działalność  gospodarcza  (kody  PKD)  70.22.Z,
47.91.Z, 47.99.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 74.90.Z, 82.30.Z. Czy żeby otrzymać wsparcie powinnam zmienić
kod przeważającej działalności PKD, czy tak mogę zrobić. Moje dochody spadły o 30% rok 2019 do
roku 2020?)

Odp.:  Pomoc  w  postaci  zwolnienia  z  opłacania  składek  przysługuje  płatnikom,  którzy  na  dzień
złożenia  wniosku prowadzą  jaką  przeważającą  działalność,  działalność  oznaczoną  według
wskazanego w ustawie  kodu  PKD.  Jeśli  w dniu  złożenia  wniosku  płatnik  prowadził  przeważającą
działalność, która uprawnia do skorzystania z pomocy, to zwolnienia z opłacania składek przysługuje
o ile są spełnione pozostałe warunki określone w ustawie.



Pytanie dotyczy umorzenie składek ZUS za marzec,  kwiecień oraz maj dla firmy jednoosobowej,
prowadzącej  działalność  gospodarczą  bez  zatrudniania  pracowników.  Czy  składając  wniosek  o
umorzenie należało złożyć inne dokumenty? Jeśli tak, to jakie?"

Odp.:  Do  wniosku,  na  samym  początku  trzeba  było  załączyć  informację  o  otrzymanej  pomocy
publicznej. Przy zmianie formularza informacje te zostały uwzględnione w formularzu wniosku.

Więc decydująca była data wpływu wniosku.

Mogła być również sytuacja, gdzie prosiliśmy o złożenie wyjaśnień, ale to dotyczyło tylko spraw, w
których generowały się błędy.

Czy jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą od października 2019 to jest zdyskwalifikowany ze
zwolnienia składek za 07/08/09.2020? Jeśli  tak to czy jest planowane zwolnienie ze składek za
kolejne miesiące po 09.2020?

Odp.:  Niestety  tak.  Aby  skorzystać  ze  zwolnienia  z  opłacania  składek  przychód  z  działalności  (w
rozumieniu  przepisów  podatkowych)  uzyskany  w  pierwszym  miesiącu  kalendarzowym,  za  który
składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku
do  przychodu,  który  płatnik  uzyskał  w  tym  samym  miesiącu  w  2019  r.  Jeśli  płatnik  rozpoczął
prowadzenie  działalności  w  miesiącu,  który  wskazuje  na  brak  możliwości  porównania  spadku
przychodów Zakład musi wydać decyzję odmowną.

Na chwilę obecną nie zostały uchwalone przepisy regulujące te zagadnienia.

Jeżeli płatnik składek zapłacił składki na ubezpieczenie społeczne, a za dany miesiąc otrzymał, bądź
otrzyma zwolnienie ze składek, to co z tymi zapłaconymi składkami?

Odp.: Jeżeli składki zostały zapłacone, a płatnik otrzymał bądź otrzyma zwolnienie ze składek może
wystąpić  z  wnioskiem o  ich  zwrot.  Nadpłata  zostanie  zwrócona,  jeśli  na  koncie  płatnika  nie  ma
zaległości.


