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PI 129/2020

DZIENNIK URZĘDOWY
REPUBLIKI CYPRU

ZAŁĄCZNIK TRZECI
CZĘŚĆ I.

REGULACYJNE AKTY ADMINISTRACYJNE

Numer 5231 Niedziela, 29 marca 2020 r 489

Liczba 129

W SPRAWIE ŚRODKÓW AWARYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ TO
MINISTERSTWO PRACY, OPIEKI I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO NA

LECZENIE PANDEMII JUV COVID 19 PRAWO 27 (I) 2020

Decyzja na podstawie art. 7, 8, 10 i 12

Minister pracy, opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego, korzystając z uprawnień przyznanych jej przez
Artykuły 7, 8, 10 i 12 środków nadzwyczajnych podjętych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i
Ubezpieczenie społeczne na wypadek pandemii COVID 19 Ustawa 27 (I) 2020 z tym prezentem
Niniejsza decyzja przyjmuje następujące rozporządzenia:
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1. Niniejsza decyzja nosi nazwę specjalnego programu dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (nr 3)z 2020 r.

2. W ramach środków nadzwyczajnych podjętych w celu zaradzenia wirusowi pandemii
COVID 19 ustawy o 2020 r. W celu wsparcia osób prowadzących działalność na własny rachunek zapewnia „zasiłek specjalny”
Pracownicy samozatrudnieni ”zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie
Decyzja

3. Warunki i sposób obliczenia świadczenia specjalnego zasiłku dla samozatrudnionych:
(a) Specjalny zasiłek dla samozatrudnionych jest wypłacany tylko po przedłożeniu odpowiedniego

wniosek elektroniczny w formularzu 5 ESA załączonym jako załącznik I do niniejszej decyzji; oraz
opublikowano na stronie internetowej ministerstwa ( www.coronavirus.mlsi.gov.cy) .
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(b) Specjalny zasiłek dla samozatrudnionych jest wypłacany tylko na podstawie wniosku wnioskodawcy lub
wnioskodawca online oświadczenie ESA. 6 „DEKLARACJA KONTA BANKOWEGO”, która
odnosi się do szczegółów wyciągu z konta, na które zostanie wpłacony przydział.

(c) Wniosek o dodatek specjalny dla samozatrudnionego składa się:

ja Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które całkowicie zawiesiły pracę zgodnie z
Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz odpowiednie decyzje Rady Ministrów, które
są publikowane na stronie www.pio.gov.cy/coronavirus i nie zostały zróżnicowane
charakter lub sposób ich działania, lub

ii. które częściowo zawiesiły pracę, czyli zmniejszyły obroty
ponad 25% w marcu 2020 r. i przewidują odpowiednie zmniejszenie cyklu
i za kwiecień 2020 r., w porównaniu z odpowiednimi miesiącami
w ubiegłym roku, a ich spadek obrotów wynika wyłącznie z
stan ich działalności z powodu pandemii koronawirusa COVID 19. W
jeśli firma nie działała w poprzednim roku, porównanie będzie
wykonane w miesiącach poprzedzających marzec 2020 r.

(d) Tylko samozatrudnieni mogą uczestniczyć w Specjalnym planie dla samozatrudnionych
osoby fizyczne, które nie wykonują żadnego z następujących zawodów:

Farmakolodzy, mikrobiologowie i tym podobne

Lekarze (bez dentystów)

Weterynarze

Farmaceuci

Operatorzy urządzeń i sprzętu medycznego

Ubezpieczyciele, agenci ubezpieczeniowi / dealerzy

Stragany, sklepy spożywcze, sprzedawcy na minimarketach

Producenci produktów mlecznych

Nauczyciele instytutów państwowych (ich wynagrodzenie będzie wypłacane przez Ministerstwo
Edukacja, kultura, sport i młodzież)

Powodem nieuwzględnienia powyższych zawodów jest ich działalność gospodarcza
nie zostało szczególnie dotknięte.

(e) Zasiłek dla samozatrudnionych (tygodniowy) wynosi 60% jego kwoty.
tygodniowa kwota podlegająca ubezpieczeniu wynagrodzenia, na mocy której odbiorca był zobowiązany
wpłata składek na fundusz zabezpieczenia społecznego za czwarty kwartał 2019 r.

(f) Specjalny zasiłek dla samozatrudnionego nie może być niższy niż 300 EUR, jeśli jest przyznawany na pewien okres
cztery tygodnie i pułap 900 €, jeśli jest to okres czterech tygodni.

(g) Osoby prowadzące działalność na własny rachunek dla swoich pracowników przedłożą pełny lub częściowy formularz
Zawieszenie, a nie formularz załączony do niniejszej decyzji.

(h) Specjalny zasiłek dla samozatrudnionych nie jest przyznawany na okres, za który otrzymuje wnioskodawca
zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, specjalny zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek
Urlop specjalny na opiekę nad dziećmi lub inne świadczenia z funduszu socjalnego
Ubezpieczenie

(i) Podstawowym warunkiem przyznania Specjalnego dodatku na własny rachunek jest to, że wnioskodawca nie powinien
zwalnia któregokolwiek ze swoich pracowników od 1 marca 2020 r. i jeżeli zostanie zatwierdzony
tej aplikacji, nie zwolnił żadnego ze swoich pracowników na okres
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kto otrzyma Specjalny dodatek na własny rachunek na dodatkowy okres równy
okres, za który otrzyma dodatek specjalny dla samozatrudnionego plus jeden dodatkowy
miesiąc (z wyjątkiem powodów uzasadnionych bez powiadomienia).

(j) Wniosek musi złożyć samozatrudniony lub należycie zatrudniony pracownik
jego upoważniony przedstawiciel.

4. Specjalny plan samozatrudnienia obowiązuje od 16.03.2020 do 12.04.2020, biorąc pod uwagę
daty dekretów ministra zdrowia lub decyzji ministra
Rada do obowiązkowego całkowitego zawieszenia pracy i może mieć wcześniej
data 16 marca, w której decyzja o obowiązkowym zawieszeniu została podjęta przed 16 marca.

5. Beneficjenci minimalnych świadczeń gwarantowanych mogą również korzystać ze specjalnego planu dla osób samozatrudnionych
Dochód pracujący na własny rachunek. Świadczenie specjalne dla samozatrudnionego pracownika
wypłacone beneficjentom minimalnego dochodu gwarantowanego zostaną uwzględnione do celów
obliczenie dochodu branego pod uwagę w celu wypłaty minimalnej kwoty gwarantowanej
Dochód za okres płatności.
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6. Specjalny zasiłek dla samozatrudnionego zostanie przyznany dopiero po odpowiedzialnym oświadczeniu / autoryzacji
przez wnioskodawcę, w którym:

(a) Odpowiedzialnie poświadczam, że wprowadzone informacje są prawdziwe i zaakceptowane
konsekwencje fałszywego ogłoszenia grzywny do 40 000 EUR lub pozbawienia wolności do 2
lata lub oba w przypadku skazania za fałszywe zgłoszenie.

(b) Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego będzie do tego upoważnione
weryfikuje we współpracy z innymi właściwymi organami Republiki lub za granicą oraz z
Organizacje / Podmioty / Firmy, które są uważane za dane zawarte we wniosku
niezbędne do rozpatrzenia wniosku i przyznania dodatku.

(c) Wyrażona zostanie wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych na ich temat
cele stosowania niniejszej decyzji, zgodnie z przepisami jej rozdziału III
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie
ochrona osób fizycznych przed przetwarzaniem danych osobowych
oraz swobodny przepływ takich danych.

7. Przez okres, za który ma być wypłacany Specjalny zasiłek dla samozatrudnionych, pracownik płaci
pracownik jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na świadczenia socjalne
Ubezpieczenie

8. Okres wypłaty Specjalnego dodatku na własny rachunek uznaje się za okres kwalifikacji
ubezpieczenie składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zostanie odpowiednio zapisane
rachunek ubezpieczeniowy beneficjenta.

9. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020 r.

Sporządzono w dniu 29 marca 2020 r.

GRUZJA EMILIANIDOU,
Minister pracy, opieki społecznej

i ubezpieczenie społeczne.
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ZAŁĄCZNIK I.

REPUBLIKA CYPRU (Formularz 5 ESA)

MINISTERSTWO PRACY, OPIEKA SPOŁECZNA I SPOŁECZNA
UBEZPIECZENIE

WNIOSEK O SPECJALNY DOZWOLENIE
AUTOMATYCZNI PRACOWNICY, KTÓRZY MAJĄ
ZAWIESZA W PEŁNI LUB NIEKTÓREJ PRACY
ICH

CZĘŚĆ I - WNIOSKODAWCY / DANE WNIOSKODAWCY

Imię: …………………………………………… Nazwisko: ………………………………… .. ……………….

E-mail: …………………………………………………………………………………………………………………….

Nie Telefon komórkowy: …………………………………
Nie Telefon stacjonarny: ………………………………

Data urodzenia: ………………………… Nie. Zabezpieczenie społeczne: …………………………………… ..

Narodowość: …………………………. Nie Dowód osobisty / nr Karta rejestracyjna cudzoziemców (ARC):
……………………….

Data zawieszenia: od ……………… .. ……

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które są objęte programem, nie mogą się ubiegać

Lista A wymieniona poniżej. Oświadczam, że mój zawód nie spada

na liście A …… ..

WYKAZ A.
Opis zawodu

Farmakolodzy, mikrobiologowie i tym podobne
Lekarze (bez dentystów)
Weterynarze
Farmaceuci
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Operatorzy urządzeń i sprzętu medycznego
Ubezpieczyciele, agenci ubezpieczeniowi / dealerzy
Stragany, sklepy spożywcze, sprzedawcy na minimarketach
Producenci produktów mlecznych
Nauczyciele państwowych instytucji szkoleniowych (zarobki
zostaną opłacone przez Ministerstwo Edukacji, Kultury,
Sport i młodzież)
Powodem nieuwzględnienia powyższych zawodów jest to
ich działalność gospodarcza nie została szczególnie dotknięta

Uwaga: Aby wnioskodawca mógł wypłacić zasiłek, jest to absolutnie konieczne
każdego pracownika, który uzupełni swoje dane IBAN pod adresem
Formularz ESA.6 „DEKLARACJA KONTA BANKOWEGO” dotyczący
szczegółowe informacje na temat wyciągu z rachunku, na który zostanie wpłacony przydział,
który jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy,
Opieka społeczna i zabezpieczenie społeczne www.coronavirus.mlsi.gov.cy

WNIOSEK I DEKLARACJA
Oświadczam, że warunki określone w niniejszym wniosku i wszystkich innych
informacje w tym formularzu są prawdziwe

Specjalny zasiłek dla samozatrudnionego jest zapewniany w następujący sposób
zasady i warunki :
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(a) Specjalny plan dla osób prowadzących działalność na własny rachunek może uczestniczyć wyłącznie samodzielnie
pracujące osoby fizyczne, które nie wykonują żadnego zawodu
wymienione na liście A powyżej.

(b) Wniosek o dodatek specjalny dla samozatrudnionego składa się:
ja osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które całkowicie zawiesiły pracę

zgodnie z rozporządzeniami Ministra Zdrowia i powiązanymi decyzjami
Rady Ministrów zamieszczone na stronie internetowej

www.pio.gov.cy/coronavirus, a charakter lub sposób się nie zmienił
ich aktywacja lub

ii. które częściowo zawiesiły swoją pracę, to znaczy ją zmniejszyły
ich obroty przekroczyły 25% w marcu 2020 r. i
przewidują odpowiednie zmniejszenie ich obrotów również w danym miesiącu
Kwiecień 2020 r. W porównaniu z analogicznymi miesiącami poprzedniego roku
a ich spadek obrotów wynika wyłącznie z sytuacji
ich firma powstała z powodu pandemii koronawirusa COVID 19.
Jeżeli osoba prowadząca działalność na własny rachunek nie wykonywała swojego zawodu
w poprzednim roku porównane zostaną te miesiące
przed marcem 2020 r.

(c) Specjalny dodatek na własny rachunek (tygodniowy) będzie wynosił 60%
tygodniowej kwoty podlegających ubezpieczeniu zarobków, na podstawie których
beneficjent był zobowiązany do opłacania składek na fundusz socjalny
Ubezpieczenie na czwarty kwartał 2019 r.

(d) Specjalny dodatek na własny rachunek nie może być niższy niż 300 EUR, jeżeli
jest na okres czterech tygodni i maksymalnie do 900 € na okres
cztery tygodnie.

(e) Osoby prowadzące działalność na własny rachunek dla swoich pracowników przedłożą formularz
Pełne lub częściowe zawieszenie.
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(f) Specjalny zasiłek dla samozatrudnionego nie jest przyznawany na okres, na jakiwnioskodawca otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych, specjalny zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy,
urlop chorobowy, zasiłek wychowawczy lub inny
podobne świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

(g) Podstawowy warunek przyznania specjalnego zasiłku dla samozatrudnionych
jest to, że skarżący nie zwolnił żadnego ze swoich pracowników od 1. roku życia
Marzec 2020, a jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, nie będzie
zwalnia któregokolwiek ze swoich pracowników na okres, na jaki to zrobi
otrzymać Specjalny dodatek na własny rachunek oraz dodatkowy zasiłek
okres równy okresowi, za który otrzyma świadczenie specjalne
Samozatrudnieni plus jeden dodatkowy miesiąc (z wyjątkiem powodów
uzasadnione zwolnienie bez powiadomienia).

(h) Wniosek musi złożyć sam pracownik
jego należycie upoważniony przedstawiciel.

(i) Specjalny plan dla samozatrudnionych obowiązuje od 16.03.2020 do
12.04.2020, biorąc pod uwagę daty jego dekretów
Decyzje Ministra Zdrowia lub Rady Ministrów w sprawie obowiązkowych
całkowite zawieszenie pracy i może mieć wcześniejszy termin
16 marca, kiedy podjęto obowiązkową decyzję o zawieszeniu przed 16 marca
Marzec

(j) Za okres, za który dodatek specjalny będzie wypłacany automatycznie
Pracownicy prowadzący działalność na własny rachunek są zwolnieni z tego obowiązku
opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne.

(k) Uwzględniony zostanie okres wypłaty Specjalnego dodatku na własny rachunek
okres podobnego ubezpieczenia do celów składek na fundusz socjalny
Ubezpieczenie i rachunek ubezpieczeniowy beneficjenta zostaną odpowiednio zapisane.

Uwaga : Specjalny plan samozatrudnienia dotyczy również minimalnych beneficjentów
Dochód gwarantowany pracujący na własny rachunek. Specjalne dodatki
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płatności na rzecz beneficjentów zostaną uwzględnione w celu zapewnienia minimum
Gwarantowany dochód za miesiąc ich wypłaty.

ODPOWIEDZIALNE OŚWIADCZENIE / UPOWAŻNIENIE
Oświadczam odpowiedzialnie, że powyższe fakty są prawdziwe. W przypadku mojego fałszywego oświadczenia wiem, że jestem
winny przestępstwa, a jeśli zostanie skazany, podlegam grzywnie w wysokości do 40 000 EUR lub więzieniu
do 2 lat lub oba zdania łącznie. Wiem też, że jeśli dostanę zapłatę
nieregularnie, nie będąc do tego uprawnionym, muszę go zwrócić.

Upoważniam Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego do weryfikacji we współpracy z
inne właściwe organy Republiki lub za granicą oraz z organizacjami / organami / przedsiębiorstwami
Informacje zawarte w mojej aplikacji są uważane za niezbędne do celów ich gromadzenia.

Po otrzymaniu tego wniosku wyraźnie oświadczam, że:
1. Udzielam tego upoważnienia w ramach mojego wniosku o udział w planie wsparcia

Samozatrudnieni pracownicy.
2. Oświadczam, że wszystkie warunki uczestnictwa w planie wsparcia są spełnione automatycznie

Pracownicy wyszczególnieni powyżej.

3. Rozumiem, że powyższe informacje dotyczą mnie, a powyższe informacje -
Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych jest absolutnie niezbędne
zezwól na przetwarzanie mojej aplikacji.

4. W przypadku cofnięcia tego upoważnienia jestem zobowiązany do niezwłocznego poinformowania generała.
Dyrektor Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych.

5. Jeśli podana zostanie jakakolwiek kwota, która okaże się nieściągalna, muszę ją zwrócić lub
Zgadzam się zrekompensować inne świadczenia, do których mam prawo.

DANE OSOBOWE
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Aktualizacja jest na podstawie rozdziału III rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th

Kwiecień 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i dalej
swobodny przepływ takich danych i uchylenie dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Dane osobowe powiązane ze mną i zadeklarowane przeze mnie będą przechowywane i będą chronione
obiektu zgodnego z prawem przetwarzania w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th

W stosownych przypadkach kwiecień 2016 r., Redaktor naczelny Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych
Usługi ubezpieczeniowe / zabezpieczenia społecznego na potrzeby badania mojej aplikacji. Odbiorcami danych będą
odpowiedzialny personel Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych / Ubezpieczeń Społecznych. Osobiste
dane zawarte w aktach prowadzonych przez Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Usług Socjalnych
Ubezpieczenie może być ogłoszone lub przekazane między zaangażowanymi agencjami rządowymi. Zarząd i
przetwarzanie moich danych osobowych będzie odbywać się w sposób bezpieczny i poufny i będzie podlegać odpowiednim przepisom regulaminu wewnętrznego
(UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady. Zostałem również poinformowany, że między innymi mam te prawa
aktualizować, uzyskiwać dostęp, poprawiać i usuwać dane osobowe dotyczące mnie, takie jak
Artykuły 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 th kwietnia 2016
z którym mogę się skontaktować z kontrolerem (Ministerstwo Pracy, Opieki Społecznej i Zabezpieczenia Społecznego / Usług)
Zabezpieczenie społeczne).

Data: ………………………………… Nazwa: ………………………………………………… ...
Nie Dowód osobisty / ARC: …………………………

Zgadzam się z powyższym

________________________________________________________________________________________________

Wydrukowano w biurze drukarskim Republiki Cypryjskiej, 1445 Nikozja, Cypr

Tel: 22405824, faks: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Kopie Dziennika Urzędowego są sprzedawane za 2,00 € za sztukę


