Odpowiedzi MRPiPS na pytania dot. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) – 29.IV.2020 r.

Pytanie 1. Czy spółka cywilna może wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia
społeczne w ramach art. 15 zzb ustawy?
Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców, przedsiębiorcą nie jest spółka cywilna. Natomiast
przedsiębiorcą jest każdy wspólnik spółki cywilnej. Wspólnicy spółki cywilnej w przypadku
zatrudniania pracowników, występują jako zbiorowy pracodawca. W związku z powyższym
z wnioskiem o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od
tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, powinien wystąpić uprawniony
wspólnik (lub wspólnicy) do reprezentowania ww. pracodawcy zbiorowego.
Pytanie 2. Czy spółka cywilna i spółka prawa handlowego może wystąpić z wnioskiem
o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w ramach art. 15 zzd ustawy?
Spółki cywilne
1.
W przypadku pożyczek udzielonych już spółkom cywilnym, należy doprecyzować
i udokumentować, który konkretnie wspólnik spółki jest pożyczkobiorcą. Takie działanie
umożliwi pozostałym wspólnikom spółki ubieganie się o pożyczkę.
2.
Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jedynie w zakresie spółki
cywilnej, która jako zbiorowy pracodawca zatrudnia 10 lub więcej pracowników, taki
przedsiębiorca nie ma prawa do pożyczki.
Jednak jeśli jednocześnie taki przedsiębiorca jest wspólnikiem w innej spółce, która zatrudnia
mniej niż 10 pracowników lub prowadzi własną działalność gospodarczą, w ramach której
zatrudnia mniej niż 10 pracowników może skorzystać z pożyczki na prowadzenie tej
działalności gospodarczej, w ramach której spełniany jest warunek zatrudnienia określony
w definicji mikroprzedsiębiorcy.
Spółki prawa handlowego
Każda ze spółek prawa handlowego, tj. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa
spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna są
przedsiębiorcami i mają wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Zatem każda z tych spółek, o ile jest mikroprzedsiębiorcą ma prawo do uzyskania pożyczki.
Dlatego nie powinno się sprawdzać, czy dana osoba fizyczna jest udziałowcem wielu tego
rodzaju spółek.
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