Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
Możesz 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.
Kogo dotyczy?
 osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na
własne ubezpieczenia,
 płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń
społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 duchownych.
Wypełniasz tylko blok danych, który Ciebie dotyczy.
Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?
 Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne
ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych
mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
 Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w
pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj.
300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.
chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu
2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji
podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach
obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować
koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.
Co zyskasz?
 Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r.,
znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może
objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi
współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej
podstawy ich wymiaru.
Jak złożyć wniosek?
 Aby otrzymać z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o
zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) (link do wzoru)
 Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:
o drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji), (link do instrukcji)
o za pośrednictwem poczty,
o osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).



Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w
związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ.
(link do załącznika)

Jak się z Tobą skontaktujemy?
 Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub
telefonicznie.
 Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem
poczty.
Czy możesz się odwołać?
 Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć
wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej
sprawie do placówki ZUS. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
Gdzie otrzymasz pomoc?
 W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:
o 22 290 87 02,
o


22 290 87 03,

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii
22 560 16 00 - wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a
następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców).

Przykład
Spółka komandytowa zajmująca się doradztwem ubezpieczeniowym zatrudnia na 29 lutego 2020 r. 3
pracowników oraz 2 osoby na umowę zlecenia. Prowadzi działalność od listopada 2007 r. Złożyła 6
kwietnia 2020 r. e-wniosek o zwolnienie z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. Spółka
nie znajdowała się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Ma obowiązek składania
dokumentów rozliczeniowych do 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły – dokumenty rozliczeniowe
składa zawsze w terminie.
Spółka ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r., gdyż zgłoszona
była jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. oraz na 29 lutego 2020 r. zgłoszonych miała do
ubezpieczeń społecznych 5 osób (mniej niż 10 ubezpieczonych). Zwolnienie z opłacania składek
nastąpi dopiero po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.
Przykład
Pan Wiesław prowadzi działalność, w ramach której zajmuje się profesjonalnym coachingiem i
mentoringiem dla prezesów firm, szczególnie w zakresie publicznych wystąpień. Prowadzi
jednoosobowo działalność gospodarczą od marca 2013 r. i opłaca składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia. Składki opłaca od najniższej podstawy wymiaru składek. W marcu 2020 r. osiągnął
przychód w wysokości 20 tys. zł, w kwietniu 2020 r. przychody wyniosły 10 tys. zł. Pan Wiesław nie
znajdował się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. Pan Wiesław 20 czerwca złożył e-wniosek
o zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r.
Pan Wiesław ma prawo do zwolnienia z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r., gdyż:
 zgłoszony był jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r.,
 jego przychody w miesiącu kwietniu (pierwszy miesiąc za jaki wnioskuje o zwolnienie z opłacania
składek) były niższe od 15 681 zł.
Nie musi składać dokumentów rozliczeniowych gdyż jest zwolniony z obowiązku ich składania – ZUS
sporządza dokumenty za płatnika.

