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MAŁE FIRMY I CZĘŚĆ SAMOZATRUDNIONYCH 

PRZEZ TRZY MIESIĄCE BEZ SKŁADEK ZUS 
 

  

 

Samodzielni przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed  1 lutego 

2020 r. mogą skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj. Mają 

do tego prawo, jeśli przychód z działalności w marcu nie przekroczył 15.681 zł.  

Płatnicy składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych  na 29 lutego 2020 r. mniej niż 10 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 i zleceniobiorców. 

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 ustawie z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568). 

Istotne jest, że dla firm, które na 29 lutego 2020 r. miały zgłoszone do ubezpieczenia od 1 

do 9 osób nie wprowadzono żadnych trudnych do spełnienia kryteriów. Natomiast 

samozatrudnionym zwolnienie będzie przysługiwać, jeśli przychód z działalności w 

pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekracza kwoty 15 681 zł. (3-

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2020 r.). Istnieje zatem możliwość 

złożenia wniosku tylko za kwiecień i maj, albo tylko za maj, jeśli jeszcze za marzec 

przedsiębiorca uzyskał przychód przekraczający limit, ale za kwiecień albo za maj okaże się 

on niższy. Należy podkreślić, że w pierwotna wersja projektu zawierała nieco inne 

rozwiązania. 

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

przypadku przedsiębiorców, składkę na ubezpieczenie chorobowe. 

Zwolnienie będzie przyznawane na wniosek (RDZ – wzór jest już dostępny na stronie  
www.zus.pl). Będzie on mógł być złożony do końca czerwca. Najwygodniej będzie 

skorzystać z  formy elektronicznej (platforma PUE ZUS).  

Należy pamiętać o składaniu deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów, chyba że 

zgodnie z ogólnymi zasadami płatnik jest z tego obowiązku zwolniony. 

 

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  


