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ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CZASIE COVID-19

Jednym z pytań, które pojawia się w kontekście kryzysu wywołanego epidemią COVID-19
jest pytanie o możliwość i skutki zawieszenia działalności gospodarczej. W związku z tym
przypominamy, którzy przedsiębiorcy i na jaki czas mogą zawiesić działalność oraz jak
to wpływa na ich zobowiązania sprzed zawieszenia oraz umowy, których są stronami,
a także na obowiązki podatkowe i w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KTO MOŻE ZAWIESIĆ WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
Zawiesić
wykonywanie
działalności
gospodarczej
który nie zatrudnia pracowników na podstawie:
➢

umowy o pracę,

➢

powołania,

➢

wyboru,

➢

mianowania

➢

spółdzielczej umowy o pracę.

może

tylko

przedsiębiorca,

Nie dotyczy to pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach
urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim – niezależnie
od czasu trwania takiego urlopu. Oznacza to, że w takich przypadkach przedsiębiorca może
zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej.
Gdy w okresie zawieszenia działalności, pracownikowi skończy się taki urlop lub złoży wniosek
o połączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u przedsiębiorcy,
pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój (zgodnie z prawem pracy)
do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Dopuszczalne jest również zawieszenie działalności przez przedsiębiorcę, który zatrudnienia
pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia
– takie umowy zawarte przed zawieszeniem działalności nie ulegają rozwiązaniu na skutek
zawieszenia, ale nie mogą być wykonywane na rzecz przedsiębiorcy w ramach jego
zawieszonej działalności.

NA JAKI CZAS MOŻNA ZAWIESIĆ WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej:
➢

na czas nieokreślony albo

➢

określony, ale nie krótszy niż 30 dni.

Natomiast przedsiębiorca zarejestrowany w KRS może zawiesić wykonywanie działalności
gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (nie ma opcji na czas nieokreślony).
We wniosku o zawieszenie działalności przedsiębiorca nie musi wskazywać daty jej
wznowienia – po upływie wskazanego okresu zawieszenia działalność zostanie automatycznie
wznowiona.
SKUTKI ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PODATKOWYM
I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wyłącza możliwość wykonywania tej
działalności i osiągania z niej bieżących przychodów. Istotną korzyścią jest przy tym
zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązków składania deklaracji podatkowych i wpłacania zaliczek
na podatek dochodowy.
W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi również opłacać składek
na ubezpieczenie społeczne (zostaje wyrejestrowany z ZUS).
Należy jednak pamiętać, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie
zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych – można wówczas skorzystać
z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto, okres zawieszenia działalności nie jest
liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

ZAWIESZENIE JAKO OGRANICZENIE A NIE CZASOWE ZAPRZESTANIE DZIAŁALNOŚCI
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie oznacza jej czasowego zaprzestania,
a jedynie ograniczenie - przedsiębiorca nadal istnieje i ma określone na czas zawieszenia
prawa i obowiązki, w szczególności:
➢

może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia
źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

➢

jest obowiązany regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności,
np. ponosi w okresie zawieszenia opłaty stałe, takie jak opłaty za najem biura,
abonament za usług telekomunikacyjne, podatki od nieruchomości, czy raty leasingu;

➢

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

➢

nie wygasają udzielone przez przedsiębiorcę pełnomocnictwa;

➢

nie ulegają z automatu rozwiązaniu umowy zawarte przez przedsiębiorcę;

➢

w okresie (i z powodu) zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rachunek
bankowy przedsiębiorcy nie może być zablokowany przez bank) - rachunek ten
powinien nadal służyć przedsiębiorcy do przyjmowania należności lub regulowania
zobowiązań.

UWAGA:
Dopuszczalne jest wielokrotne zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej,
z uwzględnieniem dopuszczalnego okresu zawieszenia.

MAMY NADZIEJĘ, ŻE POWYŻSZE INFORMACJE OKAŻĄ SIĘ POMOCNE.
W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT.
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