Kolor niebieski oznacza aktualizację informatora na dzień 18 kwietnia 2020 r. – tego dnia weszła w życie tzw. Tarcza 2.0.1
Wprowadzone aktualizacje mają jednak zastosowanie również do tych umów o wypłatę świadczeń, które zostały zawarte przed 18 kwietnia 2020 r.

Kolor fioletowy oznacza aktualizację informatora na dzień 16 maja 2020 r. – tego dnia weszła w życie tzw. Tarcza 3.0.2

ZWOLNIENIE Z OPŁACANIA SKŁADEK – omówienie najważniejszych zagadnień przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu COVID-19
Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przyznano:
- płatnikom składek, którzy:
przed 1 II 2020 r. i na dzień 29 II 2020r.,
od dnia 1 II 2020r. do 29 II 2020r. i na 31 III 2020 r.,
od dnia 1 III 2020r. do 31 III 2020r. i na 30 IV 2020r.
Zwolnienia z obowiązku opłacania składek – komu
przysługują?

zgłosili do ubezpieczeń społecznych:
- mniej niż 10 ubezpieczonych;
- od 10 do 49 ubezpieczonych
- płatnikom składek, którzy są osobą fizyczną prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i
prowadzili ją przed 1 IV 2020 r.
oraz opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,

1
2

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
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- płatnikom składek będącym spółdzielnią socjalną, którzy byli zgłoszeni jako płatnicy przed 1 IV
2020 r.
oraz
- płatnikom składek, którzy opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne i:
- prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i prowadzili ją przed 1 IV 2020 r.,
- podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie min.
60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia/zakończenia i nie wykonują jej na rzecz byłego
pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia tej działalności gospodarczej w bieżącym lub w
poprzednim roku kalendarzowym wykonywali czynności, które wchodzą w zakres podejmowanej
działalności gospodarczej
ALE obu ostatnim podmiotom zwolnienie przysługuje tylko za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja
2020 r.
UWAGA – jeśli płatnik składek, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą chce uzyskać
zwolnienie za okres od 1 kwietnia 2020 r. (na podstawie Tarczy 3.0.) to musi on spełnić inne warunki,
niż płatnik, który mógł skorzystać ze zwolnienia za okres od 1 marca 2020 r.
Liczba ubezpieczonych (mniej niż 10; 10-49) nie obejmuje pracowników młodocianych.
Czy dla obliczenia liczby ubezpieczonych należy brać
pod uwagę wszystkich pracowników?

Zgłosiłem do ubezpieczeń tylko pracowników
młodocianych – na jakich zasad w takim przypadku

Płatnik składek oblicza liczbę ubezpieczonych z pominięciem ubezpieczonych, którzy są
pracownikami młodocianymi.
Jeśli przedsiębiorca zgłosił do ubezpieczeń wyłącznie pracowników młodocianych, to w takim
przypadku na potrzeby wniosku będzie on traktowany jako płatnik składek, który zgłosił mniej niż 10
ubezpieczonych.
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powinienem wnioskować o zwolnienie z opłacania
składek?

Jakich dokładnie składek dotyczy zwolnienie?

Będzie on zatem musiał wnioskować na takich zasadach i spełniać takie warunki, jakie obowiązują
tych właśnie przedsiębiorców.
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek obejmuje nieopłacone:
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- składki na Fundusz Pracy,
- składki na Fundusz Solidarnościowy,
- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
które były znane na dzień złożenia rozpatrzenia wniosku o zwolnienie.
Jeśli płatnik składek opłacił składki, które wykazał w deklaracji rozliczeniowej za III 2020 r., to mimo
to może on skorzystać ze zwolnienia także za ten miesiąc.

Opłaciłem składki wykazane w deklaracji złożonej za
marzec – czy mimo to mogę skorzystać ze zwolnienia
także za ten miesiąc?

W przypadku skorzystania przez płatnika ze zwolnienia również za III, składki, które już opłacił,
zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek lub zwrócone płatnikowi.
Zwrot składek nastąpi jednak tylko, gdy płatnik złoży o to wniosek – w przeciwny razie zostaną one
zaliczone na poczet przyszłych składek.
Jeśli płatnik składek opłacił składki, które wykazał w deklaracji rozliczeniowej za IV i V 2020 r., to
mimo to może on skorzystać ze zwolnienia także za te miesiące.

Opłaciłem składki wykazane w deklaracji złożonej za
kwiecień i maj – czy mimo to mogę skorzystać ze
zwolnienia także za te miesiące?

W przypadku skorzystania przez płatnika ze zwolnienia również za IV i V, składki, które już opłacił,
zostaną zaliczone na poczet przyszłych składek lub zwrócone płatnikowi.
Zwrot składek nastąpi jednak tylko, gdy płatnik złoży o to wniosek – w przeciwny razie zostaną one
zaliczone na poczet przyszłych składek.
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Powyższe dotycz jednak tylko płatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i
podejmujących działalność gospodarczą, który uzyskali prawo do zwolnienia z opłacenia składek za
okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
Płatnicy składek, którzy zgłosili od 10 do 49 ubezpieczonych mogą być zwolnienie w wysokości 50%
sumy składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej, którą płatnik złożył za dany miesiąc.
Czy jest jakieś ograniczenie wysokości kwoty, w jakiej
płatnik może uzyskać zwolnienie?

Ograniczenie to nie dotyczy pozostałych płatników uprawnionych do zwolnienia, w tym – nie dotyczy
płatników, którzy zgłosili mniej niż 10 ubezpieczonych.
np. płatnik składek przed 1 II 2020 r. i na dzień 29 II 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń 20 ubezpieczonych; w deklaracji
rozliczeniowej suma składek na ubezpieczenia społeczne wyniosła 16 460,00 zł, więc płatnikowi będzie przysługiwało
zwolnienie w kwocie 8 230,00 zł (16 460*50%)

Czy uzyskane zwolnienie jest przychodem, o którym
mowa w przepisach dotyczących podatku
dochodowego?

Jakie okresy obejmują zwolnienia?

Czy płatnik musi wykazać składki, których miałoby
dotyczyć zwolnienie?
Płatnik składek prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą

Przychód uzyskany przez płatnika składek ze zwolnienia nie jest przychodem, o którym mowa w
przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ani przepisach o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych, a należnych za okres od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r.
Warunkiem zwolnienia jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych
za wszystkie 3 miesiące: marzec, kwiecień, maj nie później niż do 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik
jest zwolniony z obowiązku ich składania.
Składki, których miałoby dotyczyć zwolnienie, muszą być wykazane w deklaracjach rozliczeniowych lub
imiennych raportach miesięcznych, złożonych za okres od 1 III 2020 r. do 31 V 2020 r., chyba, że płatnik
jest zwolniony z obowiązku ich składania.
Zwolnienie przysługuje tylko, jeśli przychód z pozarolniczej działalności uzyskany w I miesiącu, za który
jest składany wniosek o zwolnienie ze składek, nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
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Np. płatnik składa wniosek 31 marca 2020 r. i wnioskuje o zwolnienie ze składek za okres od 1 IV 2020 r. do 31 V 2020 r. – w
takim przypadku zwolnienie będzie mu przysługiwało, jeżeli jego przychód w IV nie był wyższy niż 15 681 zł (3*5 227 zł)

Płatnik składek prowadzący pozarolniczą działalność
gospodarczą – zwolnienie za okres od 1 kwietnia 2020 r.

Zwolnieniu podlegają składki ustalone od najniższej podstawy wymiary składek, jaka obowiązuje
płatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zwolnienie przysługuje, jeśli:
- przychód* z pozarolniczej działalności uzyskany w I miesiącu, za który jest składany wniosek o
zwolnienie ze składek, był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
oraz
- dochód* z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o
zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł,
*ustalane według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Płatnik składek podejmujący działalność gospodarczą
po raz pierwszy albo podejmujący ją ponownie –
zwolnienie za okres od 1 kwietnia 2020 r.

Zwolnieniu podlegają składki ustalone od najniższej podstawy wymiary składek, jaka obowiązuje
płatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.
Zwolnienie przysługuje, jeśli przychód* z działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest
składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek:
- nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r.
albo
- był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód* z tej działalności,
uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania
składek, nie był wyższy niż 7000 zł.
*ustalane według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
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Do kogo należy skierować wniosek o zwolnienie?
Do kiedy mogę złożyć wniosek o zwolnienie?

Co powinien zawierać wniosek o zwolnienie i w jakiej
formie jest składany?

Zwolnieniu podlegają składki ustalone od najniższej podstawy wymiary składek, jaka obowiązuje
płatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.
Wnioski składane są do ZUS
Termin na złożenie wniosku upływa 30 czerwca 2020 r.
Wniosek o zwolnienie powinien zawierać:
- imię i nazwisko/nazwę skróconą płatnika,
- NIP i REGON/PESEL lub serię i numer dowodu osobistego/paszportu,
- adres do korespondencji,
- informacje, które są niezbędne do wniosku np. potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej
przed 1 lutego 2020 r.,
- podpis wnioskującego płatnika.
Płatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą musi też załączyć oświadczenie o tym, że jego
przychód nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – po
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
Płatnik składek prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, który wnioskuje o zwolnienie z
opłacenia składek za okres od 1 kwietnia 2020 r., musi załączyć oświadczenie potwierdzające, że w
pierwszym miesiącu, za który składana wniosek, uzyskał przychów z działalności wyższy niż 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w
2020 r. i dochód nie wyższy niż 7000 zł
Płatnik składek podejmujący działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmujący ją ponownie,
który wnioskuje o zwolnienie z opłacenia składek za okres od 1 kwietnia 2020 r., musi załączyć
oświadczenie:
- potwierdzające, że przychód nie był wyższy niż 300 % prognozowanego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia
albo
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- potwierdzające, że w pierwszym miesiącu, za który składana wniosek, uzyskał przychów z
działalności wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej w 2020 r. i dochód nie wyższy niż 7000 zł
Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego. Elektroniczne
wnioski będzie można składać poprzez system udostępniony przez ZUS

Jak długo będę czekać na rozpatrzenie wniosku?

ZUS odmówił mi zwolnienia – co wtedy?

ZUS zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek w ciągu 30 dni od:
- dnia, w którym płatnik przesłał deklarację rozliczeniową lub imienny raport miesięczny za ostatni
miesiąc wskazany we wniosku,
- od terminu w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku, jeśli
płatnik nie ma obowiązku składania deklaracji/raportów.
Jeśli ZUS wyda decyzję odmowną, płatnik może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który
jest kierowany do Prezesa ZUS

WAŻNE:
Zwolnienie z obowiązku opłacania składek stanowi pomoc publiczną, która ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce*.
* Pomoc o taki celu została określona w Komunikacie Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01)
(Dz.Urz. UE C 91I z20.03.2020, str.1)

W razie jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.
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