MOJA DZIAŁALNOŚĆ : polega na sprzedaży napojów, kanapek, przekąsek z
automatów umiejscowionych w SZKOŁACH, uczelniach, obiektach sportowych.
47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami
W tej sytuacji zablokowano mi możliwość zarobkową, a jednocześnie muszę płacić za ZUS
w tym biznesie przeważają szkoły podstawowe więc strasznie boli mnie projekt, w którym
Chinka prowadząca gastronomię, czy Turek prowadzący Kebaba, lub ich pobratymcy na
targowiskach sprzedający odzież niewiadomego pochodzenia dostaną zwolnienie z ZUS a
dodatkowo państwo ich wspiera finansowo, nóż w kieszeni się otwiera.
Rozumiem, że posłowie w czwartek w nocy głosując ponad 150 poprawek, nawet z nimi się
nie zapoznali, ale liczę, że w senacie są osoby myślące potrafiące analizować sytuację, i
dołączą inną możliwość zwolnienia z ZUS.
Nie liczę na wsparcie finansowe, ale skoro moje przychody spadły o -90% liczę, na zmianę
projektu i zwolnienie z ZUS.
Premier powiedział, że przedłuża zamknięcie szkół do połowy stycznia !!!!!!
PKD jest nie precyzyjnie skonstruowane, są firmy które doskonale sobie radzą mimo, że mają
ten kod wpisany w działalności.
Zwolnienie ze składek ZUS
O zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się
mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność
gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodem PKD:



















47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności na straganach i targowiskach ( poza stałymi
klientami, przychodzą teraz nowi, nie widziałem zamkniętego bazarku )
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych na straganach i targowiskach
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach ( Wwa jest Marywilska 44, olbrzymie centrum handlowe i CHińczycy sprzedają 2 razy
więcej, podając że to sprzedaż hurtowa lub odbiór zakupów internetowych )
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! naprawdę im chcecie pomagać, oni nawet połowę towaru mają
bez cła, vat itp.... a kasy fiskalnej nie mają.
56.10.A restauracje
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne ( zamknięte są restauracje, i foodtruck w
wielu miejscach nadal działa )
56.29.Z pozostała działalność gastronomiczna
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów
59.11.Z produkcja filmów, nagrań wideo itp.
74.20.Z działalność fotograficzna
77.21.Z wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z organizacja targów, wystaw i kongresów
85.51.Z pozaszkolna edukacja sportowa
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna ( pracują bez zmian )
86.90.D działalność paramedyczna
( mają więcej klientów bo ludzie tam idą skoro
NFZ nie pomaga )
90.01 Z wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z wspomaganie przedstawień










93.11.Z działalność obiektów sportowych
93.13.Z działalność obiektów dot. poprawy kondycji fizycznej
93.19.Z pozostała działalność sportowa
93.21.Z działalność wesołych miasteczek
93.29.A działalność pokojów zagadek
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa niesklasyfikowana
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa
96.04.Z działalność usługowa dot. poprawy kondycji fizyczne

