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  MAŁE FIRMY ZWOLNIONE ZE SKŁADEK ZUS  

  

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność samodzielnie będą zwolnieni ze składek ZUS 

za marzec, kwiecień i maj. Jest jeden warunek: ich przychody za luty nie przekraczają 

15.681 zł. Firmy zatrudniające od 1 do 9 osób skorzystają ze zwolnienia bez względu 

na wysokość obrotów. Co istotne obejmie ono nie tylko składki właściciela lub 

wspólników, ale również składki od wynagrodzeń pracowników . 

Dla większych podmiotów nie przewidziano tego typu preferencji. Mogą jedynie skorzystać 

z odroczenia terminu płatności składek albo rozłożyć je na raty. Nie zapłacą z tego tytułu 

dodatkowych kosztów, czyli opłaty prolongacyjnej. To najważniejsze rozwiązania 

dotyczące składek ZUS zawarte w tzw. tarczy antykryzysowej.  

Zwolnienia obejmują wszelkie składki, w tym na ubezpieczenie zdrowotne i dobrowolną, w 

przypadku przedsiębiorców, składkę na ubezpieczenie chorobowe. Co istotne, zwolnienie 

nie powinno wpłynąć na prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz na 

wysokość przyszłej emerytury (choć przepis, w zakresie wspólników jest nieprecyzyjny i 

może powodować problemy interpretacyjne). Założenie jest bowiem takie, że składki 

zostaną sfinansowane z budżetu państwa. 

W porównaniu z innymi rozwiązaniami przewidzianymi w tzw. tarczy antykryzysowej, 

zasady skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS są dość proste. Dla firm, które  

na 29 lutego 2020 r. miały zgłoszone do ubezpieczenia od 1 do 9 osób nie wprowadzono 

żadnych istotnych kryteriów. Natomiast samozatrudnionym zwolnienie będzie 

przysługiwać, jeśli przychód z działalności w lutym nie był wyższy od kwoty 15.681 zł (3-

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r.). W tym przypadku na ulgę 

nie ma zatem wpływu ani wysokość dochodu, ani spadek obrotów spowodowany pandemią. 

Z tego względu takie zasady mogą zostać uznane za niesprawiedliwe przez część 

samodzielnych przedsiębiorców, np. tych, których obroty zaczęły spadać od marca albo 

tych, którzy mimo przychodów przekraczających limit uzyskują niski dochód. 

Zwolnienie będzie przyznawane na wniosek. Będzie on mógł być złożony do końca czerwca. 

Wcześniej należy pamiętać o składaniu deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów, 

chyba że zgodnie z ogólnymi zasadami płatnik jest z tego obowiązku zwolniony. 

Niniejsza informacja została przygotowana na podstawie projektu ustawy przyjętego przez 

Sejm. Ze względu na dodanie budzącej poważne kontrowersje poprawki dotyczącej sposobu 

głosowania w wyborach prezydenckich jest mało prawdopodobne, że Senat (ma zacząć 

pracę w poniedziałek) zaakceptuje ustawę bez poprawek. Jej uchwalenie i opublikowanie w 

Dzienniku Ustaw do końca marca (wtorek) stoi zatem pod znakiem zapytania. 

W przypadku wątpliwości co do szczegółowych zasad korzystania z opisanych  rozwiązań 

w Państwa firmie prosimy o kontakt. 
 

 

  W razie Państwa pytań prosimy o kontakt z:  

  
Konrad Turzyński Dominika Hasior 

 

  
partner, doradca podatkowy radca prawny 

 

  
e-mail: konrad.turzynski@kndp.pl e-mail: dominika.hasior@kndp.pl 

 

  
tel. + 22 826 00 62 tel. +22 826 00 62 

 

  lub Państwa doradcą ze strony naszej Kancelarii  

  KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy  

  ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa, tel.: +48 22 826 00 62; www.kndp  


