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UMORZEN IA  SKŁADEK  ZUS



Zwolnienie z opłacania
składek ZUS w trybie

umorzenia 
 

Instytucja do jakiej
wnioskujemy: ZUS



 

płatnicy składek, którzy są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność i opłacają składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli
korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą
działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. UWAGA:  jeżeli prowadził działalność
przed 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób

fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był
wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681,00 zł). Dodatkowo w

przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej zwolnieniu z obowiązku
opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych

składek.

Podmioty uprawnione mogą złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od 1 marca do
31 maja 2020 r.  Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

 
Kto skorzysta ?

1.

 



 
- Zgłoszony jako płatnik składek:

 
1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.”,
 

Kto skorzysta c.d.?



 
- zgłoszony jako płatnik składek (zwolenienie przysługuje  w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu

składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc):

1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych

 

Kto skorzysta c.d.?



 
Art. 113. W przypadkach, o których mowa w art. 31zo ust. 1–1b i ust. 2, ustawy zmienianej w art. 73, w

brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w
deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone

należności z tytułu składek
podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie

ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321 i 568).

 
 

Wniosek o umorzenie a zapłacone składki
za marzec?



 
„Art. 31zx. Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek,

o których mowa
w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.”;
 

WAŻNE



 
Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych

będących pracownikami młodocianymi.”;

Liczba ubezpieczonych bez młodocianych  



WAŻNE

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o świadczenie postojowe nie ma znaczenia stan rozliczeń z
tytułu składek. 

 
Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, stanowi pomoc publiczną. Zgodnie z Komunikatem Komisji, pomoc publiczna może być
udzielona wyłącznie przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji  w rozumieniu przepisów unijnych, ale
który później napotkał trudności lub znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19. Oznacza to m.in., że przedsiębiorca  ubiegający
się o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek nie mógł na 31 grudnia 2019 r. spełniać kryteriów do objęcia go postępowaniem
upadłościowym, a więc nie powinien mieć opóźnień w wykonaniu zobowiązań pieniężnych.
 
ZUS w związku z tym przyjął, że ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w „tarczy antykryzysowej” będą mogli
skorzystać  przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegali z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-
cy.  
 
 
Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie
należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje,  będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r.,
jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.
 



W jakim terminie składamy wniosek o umorzenie
składek?

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za
okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.



W jakim terminie ZUS zwalnia z opłacania składek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni

miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku
ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc

wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek.

Pamiętaj o przesłaniu deklaracji rozliczeniowychWarunkiem zwolnienia z
obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji

rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec,
kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik

składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.



Czy ZUS poinformuje mnie o
zwolnieniu z opłacania należności z

tytułu składek ZUS ?

Tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z
obowiązku opłacania należności z tytułu składek. W przypadku płatnika składek,

który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, informacja udostępniana jest wyłącznie na tym

profilu.



Czy ZUS może odmówić mi
zwolnienia z obowiązku
opłacania składek ZUS?

Tak, może jeśli nie spełniasz warunków.
Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania

należności z tytułu składek następuje w
drodze decyzji.



Czy mam prawo odwołać się od takiej decyzji?
Tak, możesz. Od decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania
należności z tytułu składek płatnikowi składek przysługuje prawo do

wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy,
na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez

ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące
odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o

postępowaniu przed sądami administracyjnymi.



W jaki sposób wysłać wniosek?

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z
instrukcji plik docx 635kb)za pośrednictwem poczty,osobiście w placówce ZUS – do

skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).Aby otrzymać zwolnienie z
obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o

zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) plik docx 65kb;
wniosek RDZ w formacie pdf 247kb. - POBIERZ PDF z platformy.



Czy to Państwo płaci za mnie te składki czy one się są
płacone w ogóle?

Tak, Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców
działających przed 1-04-2020 Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno
przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń

zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy
opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują

prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym
ubezpieczeniu chorobowym na 1 -04- 2020 r.



Czy przedsiębiorca który płaci Mały ZUS lub Mały ZUS
plus może skorzystać z umorzenia składek?

Tak może o ile spełnia pozostałe warunki wymienione wyżej.



Jak mam rozumieć przychód?
Przychód dla podatnika zwolnionego z VAT

będzie to kwota brutto, natomiast dla czynnego
podatnika podatku VAT będzie to kwota netto

(nie pomniejszona o koszty w obu
przypadkach).



Dziękuję za uwagę
 

Ewelina Dulęba 


