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WPROWADZENIE

• O tym, że sytuacja jest poważna nie trzeba nikogo
przekonywać. Każdy przedsiębiorca czy to duży czy
to mały stoi przed dylematem – co mam zrobić dalej?
Za co będę płacił kontrahentom i pracownikom? Czy
mogę nie płacić czynszu?

• I przede wszystkim – co będzie z moją firmą?

• Obowiązujące prawo jest mieszanką wszystkiego –
od reliktów przeszłości do wprowadzanych „na
kolanie” kolejnych poprawek do poprawek.



BIZNES SIĘ SYPIE –

CO ROBIĆ?

• W biznesie jest jak w szachach, trzeba mieć przygotowane
PLAN A, PLAN B i PLAN C.. I kolejne. Poniżej pokazujemy,
co możesz zrobić w sytuacji, kiedy czujesz, że możesz nie
udźwignąć swoich zobowiązań, pora zaplanować strategię.

• Czekamy z niecierpliwością na „pakiet osłonowy” tak głośno
obiecywany przez rząd, na tę chwilę (17.03.2020) musimy
wykorzystać, to co już mamy w przepisach.



PLAN A

POLUBOWNIE

• Wiele rzeczy da się załatwić polubownie. Twój kontrahent 
jest tak samo w złej sytuacji jak Ty, więc spróbujcie znaleźć 
najlepsze dla Was rozwiązanie – odroczona płatność, 
płatność na raty, vouchery na przyszłe usługi, rabaty.

• Banki, instytucje finansowe – wyjdź już dziś z wnioskiem o 
odroczenie płatności, wydłużenie czasu spłaty i 
zmniejszeniem raty. 16.03.2020 – większość banków 
zapowiedziała, że będzie akceptować takie wnioski w 
przypadku kredytów hipotecznych lub pożyczek firmowych.

• ZUS, US – dziś (17.03.2020) już wiemy, że ZUS pozwoli na 
odroczenie płatności składki na 3 miesiące, ale nie znamy 
jeszcze szczegółów tej ‘akcji’



ZANIM 

ZGODZISZ SIĘ 

NA PLAN A

• Odroczenia w płatnościach mają to do siebie, że po
okresie karencji rata spłaty wzrasta, jeśli nie idzie za tym
wydłużenie okresu spłaty.

• Zanim się na coś zgodzisz lub wyślesz wniosek z
prośbą o jakiekolwiek działania – upewnij się, że znasz
zasady jakimi będą się rządziły te specjalne warunki.

• Zarówno banki, jaki i ZUS i US – to nie są instytucje
charytatywne. Pamiętaj, że one muszą
zarabiać/pobierać daniny.

• Zanim podpiszesz cokolwiek – przeczytaj i się upewnij,
że wszystko jest jasne i zrozumiałe.



PLAN B

ZAWIESZENIE 

FUNKCJONOWANIA 

FIRMY

• jeśli prowadzisz jednoosobową działalność
zarejestrowaną w CEIDG (albo jesteś zarejestrowanym
w CEIDG wspólnikiem spółki cywilnej), możesz zawiesić
działalność bezterminowo (ale na co najmniej 30 dni).

• jeśli nie zgłosisz wznowienia, zawieszenie będzie trwać
– nie zostaniesz wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

• spółkę zarejestrowaną w KRS możesz zawiesić
maksymalnie na 24 miesiące

• Jeśli wychowujesz dziecko i zawiesisz firmę, możesz
skorzystać możliwości finansowania przez budżet
twoich składek na ubezpieczenia w ZUS. Z tej ulgi
możesz korzystać przez 3 lata (możesz podzielić ten
okres).



KORZYŚCI

• nie musisz płacić składek na ZUS i składać deklaracji
ZUS (możesz zgłosić się do ubezpieczeń dobrowolnie)

• nie musisz płacić zaliczek na podatek dochodowy ani
składać deklaracji VAT (jeśli nie dokonujesz w tym
czasie transakcji opodatkowanych VAT)

• nie możesz co prawda wykonywać działalności
gospodarczej, ale masz prawo wykonywać czynności,
które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia
źródeł przychodu. Możesz np. przyjmować należności z
umów zawartych przed zawieszeniem, czy sprzedawać
wcześniej zamówione towary.



MINUSY

• w trakcie zawieszenia nie możesz wykonywać
działalności gospodarczej i osiągać bieżących
przychodów,

• stracisz prawo do ubezpieczenia zdrowotnego,
chorobowego i wypadkowego,

• zawieszenie jest wliczane do okresu małego ZUS-u
chociaż nie będziesz z niego korzystał,

• okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat
pracy uprawniających do otrzymania emerytury,

• wyrejestrowani z ubezpieczeń zostaną również
członkowie twojej rodziny i osoby współpracujące,



UBEZPIECZENIE

• jeśli nie chcesz utracić świadczeń, możesz zgłosić się dobrowolnie do
ubezpieczeń emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnego - ale
wtedy będziesz musiał opłacać składki ZUS.

• Dobrowolne zgłoszenie jest możliwe tylko wtedy, gdy nie masz innego
tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń (np. z tytułu umowy zlecenia
wykonywanej w czasie zawieszenia działalności). Nie możesz jednak
opłacać (nawet dobrowolnie) składki chorobowej i wypadkowej.



ZANIM ZAWIESISZ

• Warunkiem niezbędnym do zawieszenia jest niezatrudnianie
pracowników (dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umowę o pracę).

• Pamiętajcie, że pracownikiem w świetle prawa (szczególnie prawa pracy
i ubezpieczeń społecznych) nie jest osoba zatrudniona na umowę
zlecenia, dzieło, czy umowę współpracy.

• Zanim zgłosisz do urzędu zawieszenie firmy, musisz rozwiązać
wszystkie umowy o pracę. Nie musisz tego robić, jeśli pracownicy są
zatrudnieni na zlecenie albo umowę o dzieło.

• Od 30 kwietnia 2018 roku możesz również zawiesić działalność nawet
wtedy, gdy twoi pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim,
urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym
lub urlopie rodzicielskim i nie łączą korzystania z urlopu rodzicielskiego z
wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu.



ZANIM ZAWIESISZ

(DOTYCZY 

SPÓŁEK)

• Przed zgłoszeniem wniosku do KRS, należy podjąć uchwałę wspólników
spółki osobowej lub zarządu – w przypadku spółek kapitałowych

• Jeśli zawiesiłeś działalność w spółce, jesteście zwolnienii z obowiązku
zwoływania zwyczajnego zgromadzenia wspólnikiem, o ile:

• Działalność społki zoo cały rok jest zawieszona

• Nie doszło do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego



ZANIM ZAWIESISZ

• Zawiesić działalność możesz w każdej chwili, jednak jeśli zrobisz to w
trakcie danego miesiąca – będziesz musiał opłacić pełną składkę
zdrowotną (za cały miesiąc) i złożyć deklaracje ZUS.

• Pamiętaj też o rozwiązaniu umów z kontrahentami, z których usług nie
będziesz korzystał.

• Jeśli posiadasz koncesje lub licencje – nie zapomnij poinformować
organ, który nadał Ci uprawnienia.

• Jeśli opłacasz abonament RTV – wyrejestruj posiadane odbiorniki

• Jeśli masz obowiązek składana zgłoszeń INTRASTAT, przy zawieszeniu firmy nie
musisz tego robić. Ostatniego zgłoszenia w okresie trwania zawieszenia,
powinieneś dokonać za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w
którym przypada pierwszy dzień zawieszenia.



GDZIE ZGŁOSIĆ 

ZAWIESZENIE?

• Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą –
zawieszenie zgłaszasz do CEIDG

• Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej -
zawieszenie zgłaszasz do CEIDG oraz musisz
poinformować GUS, żeby zmienić dane w REGON

• Jeśli masz spółkę zarejestrowaną w KRS –
zawieszenie zgłaszasz do KRS
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NAJCZĘSTSZE PYTANIA 

Co mam zrobić z kasą fiskalną podczas zawieszenia działalności?

• Kasy fiskalnej nie musisz likwidować ani wyrejestrowywać. Pamiętaj tylko o terminowych przeglądach 
technicznych i obowiązku przechowywania książki kasy.

Czy muszę zgłosić zawieszenie do urzędu skarbowego?

• Nie musisz, o ile nie rozliczałeś się w formie karty podatkowej. W takim przypadku powinieneś 
zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zawieszeniu działalności gospodarczej (także spółki 
cywilnej). Powinieneś to zrobić w terminie 7 dni od dnia zawieszenia działalności.



NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy jak mam zawieszoną dg to nie musze prowadzić księgowości?

• Zawieszenie działalności gospodarczej nie zwalnia cię z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów. Powinieneś ewidencjować w tym okresie takie transakcje, jak np. sprzedaż środka trwałego, opłaty za 
telefon i inne. Obowiązek ten dotyczy również podatników ryczałtowych prowadzących ewidencję przychodów.

• W trakcie zawieszenia możesz ponosić koszty, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła 
przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności.

• Jeśli prowadzisz pełną księgowość, możesz być zwolniony z obowiązków związanych z rachunkowością, m.in. 
zamykania ksiąg rachunkowych, jeśli działalność była zawieszona przez cały rok obrotowy.

• Zwolnienie z obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych w okresie zawieszenia działalności pociąga za sobą 
zwolnienie z innych obowiązków związanych z rachunkowością, tj. sporządzania, badania, składania w sądzie 
rejestrowym oraz składania sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym działalność przez cały ten okres 
była zawieszona



NAJCZĘSTSZE PYTANIA

• Czy mogę pobierać zasiłek dla bezrobotnych jeśli zawiesiłem działalność?

• Tak, możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna i ubiegać się o zasiłek dla 
bezrobotnych.

Masz prawo do zasiłku jeśli spełniasz te warunki:

• na rynku brakuje odpowiedniej dla ciebie propozycji: pracy, stażu, itp.

• I jeśli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, opłacałeś 
składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności; przy czym podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne 
wynagrodzenie za pracę

Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy. Jeśli uzyskasz status 
bezrobotnego, podlegasz z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu.



NAJCZĘSTSZE PYTANIA
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