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OPRACOWANIE

Agencja

Rozwoju Przemysłu



W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem będzie objęte 50% łącznej

kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej

złożonej za dany miesiąc.

 

Zarówno w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla firm zatrudniających od 10
do 49 osób, zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie

działalności:

przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,

    

w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,

     

w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił
do ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.

R O Z W I Ą Z A N I A

W P R O W A D Z O N E  W  T A R C Z Y  2 . 0

Zwolnienia z opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r.

z art. 31zo:
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rozszerzone na firmy zatrudniające od 10 do 49 osób,

 

rozszerzone o płatników będących spółdzielnią socjalną.

Do liczby ubezpieczonych nie będzie się wliczać pracowników
młodocianych.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, płatników zatrudniających od 1 do
49 osób zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc

została już opłacona. (Art. 113)



Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności                         

w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać                      

z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. 
 

Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość
przedsiębiorstwa.

 

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:

Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie oświadczenie

przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna

wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność przyznawanych po
raz pierwszy (również tych, w sprawie których wnioski zostały już złożone od 1 kwietnia 2020 r.)
nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu czyli warunek, że przychód

uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie

postojowe, nie może przekroczyć kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie
przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne

przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy

zawartej przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy,

 

będzie mogło być wypłacone po raz kolejny na podstawie oświadczenia osoby
uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe,

      

będzie mogło być wypłacone po raz kolejny, nie wcześniej niż w miesiącu
następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia
postojowego.

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności ZUS 

za okres od stycznia 2020 r.
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składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku
z tym powstały odsetki;

nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Zwolnienie następuje na wniosek płatnika.

Świadczenie postojowe



możliwości pozyskania dodatkowych środków na finansowanie deficytu                   

w kapitale obrotowym
      

możliwości refinansowania aktualnie leasingowanych środków transportu,

uzyskania karencji w spłacie i wydłużenia okresu finansowania w czasie trwania
stanu epidemii COVID-19 oraz do momentu ustania jej negatywnych skutków
ekonomicznych

firmy z obszaru Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzące rachunkowość
na zasadach pełnej księgowości
 

działalność prowadzona minimum przez 12 miesięcy
     

przychody za ostatni okres obrachunkowy są na poziomie min. 4 mln zł
      

ostatni rok zakończony dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny                   

+ amortyzacja)
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T A R C Z A  A R P  –  A G E N C J A  R O Z W O J U

P R Z E M Y SŁU  S . A .

Dla kogo?

Jakie jest możliwe wsparcie dla biznesu?

LEASING OPERACYJNY Z KARENCJĄ W SPŁACIE

Leasing operacyjny przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów w komercyjnych
spółkach i towarzystwach leasingowych.

dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających
dodatnie wyniki za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto);

prowadzących pełną księgowość;

waluta PLN;

wiek pojazdu i/lub naczepy do 3 lat;
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kwota leasingu do 5 mln zł netto dla klienta;

okres finansowania do 6 lat (łącznie z karencją);

karencja w spłacie rat leasingowych do 12 miesięcy;

oprocentowanie: WIBOR 1M + marża zgodna z siatką cen dla produktu;

opłata wstępna (czynsz inicjalny) – 0%;

opłaty manipulacyjne 0%;

ubezpieczenie OC/AC/NNW w okresie umowy leasingu łącznie z karencją
opłacone przez leasingodawcę, a koszt doliczony do rat po rozpoczęciu
miesięcznego harmonogramu spłat;

zabezpieczenie leasingu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,

oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie
głównych udziałowców leasingobiorcy.

POŻYCZKA OBROTOWA NA FINANSOWANIE
DEFICYTU W KAPITALE OBROTOWYM

Pożyczka przeznaczona na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

dla klientów z sektora MŚP o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających
dodatnie wyniki za 2019r;

pozytywna EBITDA i wynik netto;

prowadzących pełną księgowość;

kwota pożyczki: 0,8 mln zł – 5 mln zł, uruchamiana jednorazowo lub                     

w transzach;

okres finansowania do 6 lat;

wydłużony okres karencji do 15 miesięcy;

oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą                

w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej;

prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za
rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki;

zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami ARP (minimum 120% wartości
rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP;

zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc,

poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.
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dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z potwierdzonym
deficytem płynności bieżącej;

pożyczka przekazywana bezpośrednio na rachunki pracownicze pt. wypłata
wynagrodzenia (przez ARP lub za pośrednictwem Agenta operacyjnego
(wybrany bank), możliwość wypłaty pożyczki na rachunek bieżący
przedsiębiorcy z obowiązkiem udokumentowania celowości wydatkowania
środków z pożyczki;

pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na
podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę
wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności
(analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za
pośrednictwem Agenta operacyjnego);

POŻYCZKA OBROTOWA FINANSUJĄCA WYPŁATĘ
WYNAGRODZEŃ W SEKTORZE MŚP

Pożyczka w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń

przedsiębiorstwa (wynagrodzenia finansowane w kwocie netto), pożyczka stanowiąca również
uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł

finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników w celu utrzymania stanu zatrudnienia                      

i kontynuacji prowadzonej działalności.

oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż zawartą                 

w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich
przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej;

prowizja przygotowawcza 0,2%, brak prowizji za przedterminową spłatę, za
rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki (możliwa opłata
finansująca ew. koszty Agenta operacyjnego);

okres finansowania do 2 lat;

wydłużony okres karencji do 12 miesięcy;

pożyczka uruchamiana jednorazowo lub w transzach;

zabezpieczenie: dla ekspozycji do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz                   

z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777
Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy; dla pożyczek >

200 tys. zł zabezpieczenia materialne (minimum 120% wartości rynkowej),                   

z wykorzystaniem wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz
zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją
wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc,

poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.


