Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące
Warunki uzyskania zwolnienia przedsiębiorców ze składek ZUS za okres 1 marca 2020 r. – 31 maja
2020 r.
W związku z licznymi zapytaniami o kryteria przychodowe możliwości uzyskania zwolnienia ze
składek ZUS, poniżej szczegółowe zestawienie warunków dla poszczególnych grup uprawnionych
przedsiębiorców – płatników składek
Przedsiębiorcę, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych maksymalnie
9 ubezpieczonych, na jego wniosek zwalnia się z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenia
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres
od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.i wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych
złożonych za ten okres, od dnia 1 marca jeżeli przedsiębiorca ten był zgłoszony jako płatnik składek
przed dniem 1 lutego 2020 r.
Podsumowanie warunków uzyskania zwolnienia:
- zwolnienie przysługuje każdemu przedsiębiorcy zatrudniającemu (który zgłosił do ubezpieczeń
społecznych) 1 – 9 (ubezpieczonych) wg stanu na dzień 29 lutego 2020 r.;
- brak limitów w zakresie generowanego przychodu przez przedsiębiorcę;
- przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
- przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i
maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.;
- nieopłacenie składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
- wniosek o zwolnienie musi zostać złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
Powyższe zwolnienie przysługuje również osobie prowadzącej pozarolniczą działalnośćopłacającej
składki wyłącznie na własne ubezpieczeniaspołeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadziła
działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności uzyskany 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 roku
2020 r. (tj. nie był większy niż 15.681 zł).
Podsumowanie warunków uzyskania zwolnienia:
- zwolnienie przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu pozarolniczą działalność opłacającemu
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

- limitów w zakresie generowanego przychodu przez przedsiębiorcę - przychód z działalności
uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
nie może być wyższy niż 15.681 zł;
- przedsiębiorca musiał być zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.;
- przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i
maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.;
- nieopłacenie składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.;
- wniosek o zwolnienie musi zostać złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

