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UMORZEN IA  SKŁADEK  ZUS



Zwolnienie z opłacania
składek ZUS w trybie

umorzenia 
 

Instytucja do jakiej
wnioskujemy: ZUS



 (ZMIANA TARCZA 3.0) Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca wyłącznie składki na własne
ubezpieczenie a umorzenie składek ZUS:

(art. 31zo ust. 2a) Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność
opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia
się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu  składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia

emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja

2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:
 

1) 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, był
wyższy niż 300% (15 681,00 zł) prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w

gospodarce narodowej w 2020 r. oraz
 

2) dochód 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 7000 zł.



 (ZMIANA TARCZA 3.0) Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca wyłącznie składki na własne
ubezpieczenie a umorzenie składek ZUS:

Zatem tarcza antykryzysowa 3.0 dała możliwość zwolnienia z opłacania składek ZUS (i z tytułu  składek na
jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie

chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) w trybie umorzenia za
okres od 1 kwietnia 2020 do 31 maja 2020 (czyli za dwa miesiące) dla tych osób prowadząca pozarolniczą
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych u których przychód
z działalności (jeśli dotyczy czynnego podatnika podatku VAT to przychód będzie kwotą netto, jeśli dotyczy

podatnika zwolnionego z VAT przychód rozumiany jako wartość brutto) przekroczył kwotę 15 681,00 zł
ALE JEDNOCZEŚNIE DOCHÓD nie był wyższy niż 7 000,00 zł. (PRZYCHÓD I DOCHÓD uzyskany w pierwszym

miesiącu, za który jest składany wniosek)



 (ZMIANA TARCZA 3.0) Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca wyłącznie składki na własne
ubezpieczenie a umorzenie składek ZUS:

Przykład Przedsiębiorca Jan Kowalski jest czynnym podatnikiem podatku VAT i
opłaca składki ZUS preferencyjne, sprzedaje artykuły biurowe. Prowadzi
działalność od grudnia 2019 roku. Przedsiębiorca  w swojej działalności

odczuwa skutki w związku z COVID-19. Przychód netto za kwiecień z działalności
gospodarczej  wyniósł 25 000,00 zł, ale dochód 6 500,00 zł. Chce ubiegać się o

zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc kwiecień i maj. Nie zalega w
opłacaniu składek ZUS na dzień 31.12.2019. Tak, Jan Kowalski może złożyć

wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiące: kwiecień i
maj.



 (ZMIANA TARCZA 3.0) Osoba prowadząca działalność gospodarczą i opłacająca wyłącznie składki na własne
ubezpieczenie a umorzenie składek ZUS:

UWAGA: W omawianych przypadkach zwolnieniu z obowiązku opłacania będą
podlegały należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej

podstawy wymiaru tych składek.



 (zmiana tarcza 3.0) Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku Prawo przedsiębiorców

UWAGA - PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCY Z ULGI NA START BĘDĘ MOGLI PO
SPEŁNIENIU USTAWOWYCH WARUNKÓW (O KTÓRYCH NAPISAŁAM PONIŻEJ)

SKORZYSTAĆ Z UMORZENIA SKŁADEK ZUS ZA KWIECIEŃ I MAJ 2020



 (zmiana tarcza 3.0) Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku Prawo przedsiębiorców

(Dodany został w ramach tarczy antykryzysowej 3.0 po ust. 2, ust. 2b) Na
wniosek płatnika składek będącego przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 18
ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, opłacającego

składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe

ubezpieczenie zdrowotne za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja
2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 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,:1) nie był wyższy niż 300% prognozowanego

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w
2020 r. albo2) był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód 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 7000 zł.”,



 (zmiana tarcza 3.0) Umorzenie składek ZUS dla przedsiębiorcy o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca
2018 roku Prawo przedsiębiorców

Przykład Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1
marca 2020, opłaca składki wyłącznie za siebie i korzysta z ulgi na start. 

Przychód z prowadzonej działalności za miesiąc kwiecień wyniósł 15 000,00 zł.
Może złożyć w maju wniosek o umorzenie składki zdrowotnej za miesiąc

kwiecień i maj 2020. 
 

Przykład 2Jan Koczarski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od 1
marca 2020, opłaca składki wyłącznie za siebie i korzysta z ulgi na start. 

Przychód z prowadzonej działalności za miesiąc kwiecień wyniósł 30 000,00 zł,
ale dochód z tej działalności wyniósł 6 000,00 zł. Może złożyć w maju wniosek o

umorzenie składki zdrowotnej za miesiąc kwiecień i maj 2020. 
 

WAŻNE: W przypadku osoby korzystającej z ulgi na start zwolnieniu z
obowiązku opłacania będą podlegały należności z tytułu składek ustalone od

obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.



Dziękuję za uwagę
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