
 

 

Szanowni Płatnicy, 

przepisy ustawy tzw. „tarczy antykryzysowej” wprowadziły możliwość zwolnienia z opłacenia składek ZUS (na ubezpieczenia 

społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 

Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych) za okres od dnia 1 marca 2020 do 31 maja 2020 – poniżej przedstawiamy 

w skrócie warunki: 

 

1. KOGO DOTYCZY: 

a. wszystkich płatników, którzy na 29 lutego 2020 zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 

ubezpieczonych i którzy byli płatnikami przed 1 lutego 2020, 

b. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (czyli: działalności jednoosobowe, 

wspólnicy spółek cywilnych (chociaż przepisy na to jasno nie wskazują), twórców, artystów, 

przedstawicieli wolnych zawodów, wspólników jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki 

jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę bądź 

inną formę wychowania przedszkolnego) opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia 

społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne – jeżeli: 

i. prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 roku 

ii. przychód (netto, z uwzględnieniem np. udziałów w zyskach w spółkach) z tej działalności za 

miesiąc za który jest składany wniosek nie przekroczył 15 681 zł.  

 

DODATKOWE WARUNKI: 

a. złożony wniosek 

b. składanie deklaracji miesięcznych lub imiennych raportów do ZUS 

c. wsparcie w ramach pomocy publicznej 

 

2. CZEGO DOTYCZY: 

Braku obowiązku zapłaty składek ZUS (wymienionych powyżej) wykazanych w składanych 

deklaracjach – czyli zarówno składki pracodawcy jak i pracownika. 

Dla osób prowadzących działalność, osób współpracujących, osób na umowach zlecenie zwolnienie 

z obowiązku opłacania składek dotyczy kwot składek ustalonych od obowiązującej ją najniższej 

podstawy wymiaru tych składek. 

 

3. JAK UZYSKAĆ – na podstawie wypełnionego wniosku RDZ i złożonego:  



a. drogą pocztową 

b. drogą elektroniczną przez serwis PUE ZUS – podpis elektroniczny, ePUAP, podpis osobisty 

c. osobiście 

 

Termin składania wniosków – 30 czerwca 2020 roku 

 

Można zatem nie zapłacić składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 roku – ale koniecznie złożyć wniosek w w/w 

terminie. 

 

UWAGA!!! 

Powyższa ulga w opłacaniu składek traktowana jest jako UMORZENIE SKŁADEK – dla płatników będących podatnikami 

PIT przewidziano zwolnienie tego przychodu z opodatkowania, ale DLA PODATNIKÓW PODATKU CIT – TE SKŁADKI UMORZONE 

BĘDĄ PRZYCHODEM PODATKOWYM !!! 

 

 

 


