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ACC Alert  
 

Luty 2021 

JEST TARCZA ANTYKRYZYSOWA 7.0. KTO Z NIEJ SKORZYSTA? 

Z początkiem lutego ruszyła siódma Tarcza antykryzysowa, która w swym założeniu ma być kolejną 

pomocą dla przedsiębiorców zmagających się ze skutkami COVID-19. Przepisy rozporządzenia, które 

tę pomoc przewidują ukazały się w Dzienniku Ustaw 22 stycznia 2021 r. Wśród rozwiązań w niej 

zawartych są m.in. kolejne świadczenia postojowe, jednorazowe dotacje w wysokości 5 tys. zł czy 

zwolnienie ze składek ZUS. Pomoc z tej wersji tarczy ma wynieść w sumie 5,2 mld zł. 

DLA KOGO 

TARCZA 7.0? 

Z przepisów Tarczy antykryzysowej 7.0 mogą skorzystać tylko te branże, które 

najmocniej odczuwają skutki w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez 

pandemię. Przepisy wymieniają 48 branż, do których siódma tarcza jest 

adresowana. Są to m.in. przedsiębiorcy z sektorów: gastronomicznego, związanych 

z zakwaterowaniem, np. hotele, związanych z aktywnością fizyczną, np. siłownie, 

czy taksówkarze. 

O tym, kto dokładnie z pomocy skorzysta i w jakiej formie, decyduje kod PKD 

prowadzonej działalności gospodarczej. 

OCHRONA MIEJSC 

PRACY 

Pierwszą formą wsparcia w ramach najnowszej Tarczy jest dofinansowanie do 

wynagrodzeń pracowników, które ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. Zgodnie 

z przepisami rozporządzenia, o świadczenia te mogą ubiegać się przedsiębiorcy 

działający w następujących branżach: 

◼ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), 

◼ obiekty noclegowe i turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 

(PKD 55.20.Z), 

◼ pola kempingowe (PKD 55.30.Z), 

◼ działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), 

◼ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z). 

Aby otrzymać wsparcie konieczne jest spełnienie określonych przesłanek. 

Podstawowy warunek to wykazanie, że przychody (w rozumieniu podatkowym) 

w wyniku pandemii spadły o nie mniej niż 40%. Spadek przychodów weryfikuje się 

poprzez porównanie przychodów uzyskanych w jednym z 3 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie z przychodami wypracowanymi 

w miesiącu poprzednim bądź uzyskanymi w analogicznym okresie poprzedniego 

roku. Wniosek o pomoc można składać do końca marca 2021 r., a kod PKD będzie 

weryfikowany na dzień 30 listopada 2020 r. 

Pomoc na utrzymanie miejsc pracy jest określona w art. 15gga ustawy z 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jest nią przyznanie świadczeń na rzecz 

ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dofinansowanie 

wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, 

z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. 
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PONOWNE 

ŚWIADCZENIE 

POSTOJOWE 

Kolejny rodzaj pomocy to znane już z pierwszej Tarczy antykryzysowej świadczenie 

postojowe. Tym razem, przepisy rozporządzenia wskazują na ponowne postojowe. 

W tym przypadku przepisy także dokładnie precyzują, kto ma prawo z niego 

skorzystać. Inni przedsiębiorcy mogą dostać świadczenie raz, inni mają prawo do 

dwukrotnego wsparcia tego rodzaju. 

O jednorazowe postojowe mogą wnioskować przedsiębiorcy z branż: 

◼ sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

(PKD 47.71.Z), 

◼ sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych 

sklepach (PKD 47.72.Z), 

◼ sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona 

na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z), 

◼ sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na 

straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z), 

◼ sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach 

i targowiskach (PKD 47.89.Z). 

Katalog przedsiębiorców, którym przysługuje dwukrotne postojowe jest szerszy. 

Obejmuje 42 kody PKD, w których są np. hotele, gastronomia, pralnie, branże 

filmowa i fotograficzna, nauka języków, siłownie. We wniosku o postojowe trzeba 

wykazać, że przychód firmy spadł o 40%. Tu okres wykazania zmian obejmuje 

jeden z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu 

z miesiącem poprzednim lub analogicznym okresem roku poprzedniego. 

Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej wysokości co 

wcześniej wypłacone - w wysokości 2080 zł albo 1300 zł. O ponowne postojowe 

można wnioskować od 1 lutego 2021 r. Podanie powinno trafić do ZUS najpóźniej 

w ciągu 3 od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. Wnioski 

o świadczenia postojowe składa się na druku RSP-DD7. 

DOFINANSOWANIE 

NA BIEŻĄCĄ 

DZIAŁALNOŚĆ 

Następny rodzaj pomocy zawarty w Tarczy 7.0 dotyczy dotacji na bieżące 

funkcjonowanie firm. Uprawnienie do ich przyznania na wniosek przedsiębiorcy jest 

w gestii starostów. O takie wsparcie mogą wnioskować mali przedsiębiorcy i firmy 

mikro (w tym samozatrudnieni) działający w 48 branżach najbardziej dotkniętych 

skutkami pandemii (czyli wymienione już np. hotele, gastronomia, turystyka).  

Dotacja w ramach tej formy wsparcia wynosi 5 tys. zł i jest bezzwrotna. Warunki? 

Spadek przychodów o 40%, prowadzenie firmy o określonym kodzie PKD,  firma 

prowadząca działalność na dzień 30 listopada 2020 r. nie mogła mieć statusu 

zawieszonej działalności. Z wnioskiem o taką dopłatę można występować tylko do 

końca marca 2021 r. 

ZWOLNIENIE ZE 

SKŁADEK ZUS 

Ostatnia forma pomocy w ramach tarczy 7.0, którą przewiduje rozporządzenie, 

obejmuje zwolnienie ze składek ZUS. Również w tym przypadku pomoc jest 

adresowana do wybranych branż, ale tu dodatkowo wprowadzono podział, które 

branże mogą otrzymać zwolnienie za styczeń, a które za styczeń i grudzień. 

W pierwszym przypadku, zwolnienie za styczeń przysługuje firmom o tym samym 

PKD, co w przypadku jednokrotnego postojowego. Zwolnienie za styczeń i grudzień 

jest szersze i obejmuje zbliżoną grupę przedsiębiorców, co przy dwukrotnym 

postojowym. 

Aby takie zwolnienie uzyskać konieczne jest spełnienie warunków: 

◼ spadek przychodów o 40% w jednym z 2 miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku w porównaniu z miesiącem poprzednim lub okresem 

analogicznym roku poprzedniego; 
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◼ złożenie deklaracji lub innych raportów miesięcznych do 28 lutego 2021 r. za: 

◼ styczeń (przy wnioskach o zwolnienie ze składek za styczeń); 

◼ grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. (przy wnioskach o zwolnienie ze składek 

za te miesiące). 

Obowiązek ten nie dotyczy płatników, którzy są zwolnieni ze składania tych 

dokumentów. 

◼ przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek na dzień 30 listopada 

2020 r. 

O zwolnienie ze składek ZUS można ubiegać się do 31 marca 2021 r. korzystając 

z druku RDZ-B7. 

 Niniejszy dokument został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych 

i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie 

prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii 

ekspertów TPA Poland. 

 Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia w zakresie uzyskania pomocy z Tarczy 

antykryzysowej zapraszamy do kontaktu z Ekspertami TPA Poland. 

KONTAKT 
 

Iga Kwaśny 

Partner 

+48 601 088 206 

Email 

 

 
Łukasz Korbas 

Partner 

+48 603 558 869 

Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego 

w 12 państwach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. 

  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz 

dużym przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, 

outsourcingu księgowości i płac, doradztwa dla sektora nieruchomości i doradztwa personalnego, a także 

audytu i doradztwa biznesowego pod marką Baker Tilly TPA. Naturalnym uzupełnieniem naszych 

interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą oferujemy pod marką Baker Tilly Woroszylska Legal.  

 

TPA Poland, Baker Tilly TPA oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly 

International w Polsce – jednej z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

 

Jako członek Baker Tilly International łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” 

z lokalną ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 
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