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Zwolnienie z opłacania składek

Zwolnienie z opłacania składek następuje poprzez umorzenie należności.
Zwolnienie przysługuje:

płatnikom składek, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych i byli zgłoszeni 

do ZUS przed 1 lutego 2020 r. Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności wykazane w deklaracji rozliczeniowej,

płatnikom będącym osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli działalność 

była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. Zwolnieniu podlegają nieopłacone składki pod warunkiem, 

że uzyskany przychód 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 roku (15 681 zł), 

duchownym będącym płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

Zwolnienie z opłacania dotyczy składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Warunkiem zwolnienia z opłacenia składek jest złożenie przez płatnika dokumentów rozliczeniowych (z wyłączeniem płatników za których 

dokumenty sporządza ZUS). Dokumenty rozliczeniowe za miesiące podlegające zwolnieniu muszą być złożone nie później niż do 30 czerwca 2020 r. 

Podstawą do zwolnienia z opłacania składek jest oświadczenie przedsiębiorcy, ujęte we wniosku, który płatnik może złożyć nie później niż 

do 30 czerwca 2020 r. 

ZUS zrealizuje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania dokumentów rozliczeniowych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku 

o zwolnienie z opłacania składek (w przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów rozliczeniowych w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni od terminu płatności składek za ostatni miesiąc wskazany we wniosku). Zwolnieniu z opłacania składek podlegają należności 

znane na dzień rozpatrywania wniosku. 

Pomimo zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń. 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, 

jeżeli podlegały ubezpieczeniu chorobowemu w dniu 1 lutego 2020 r. Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących 

pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych ewidencjonowana jest na ich kontach.

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z opłacania składek, a w przypadku odmowy wydaje decyzje.

W sytuacji wprowadzenia ZUS w błąd płatnik składek zobowiązany zostanie do opłacenia należności objętych zwolnieniem wraz z odsetkami 

za zwłokę. Należności te będą podlegały przymusowemu dochodzeniu na zasadach ogólnych.

Wsparcie dla przedsiębiorców w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek, o którym mowa w przepisach tzw. „tarczy 

antykryzysowej”, stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta ma na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce i ujęta została w Sekcji 3.1 

Komunikatu Komisji Europejskiej – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1). 

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. 
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