TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
Informacja prawna dotycząca zwolnienia ze składek ZUS:
− dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia mniej niż 10 ubezpieczonych
oraz dla samozatrudnionego – zmiany w regulacji
− dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia pomiędzy 10 a 49
ubezpieczonych
(nowe brzmienie art. 31zo Tarczy Antykryzysowej oraz regulacja art. 108a
Tarczy Antykryzysowej 2.0)
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I. Zwolnienie ze składek ZUS dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia mniej niż 10
ubezpieczonych oraz dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą.
a. Dla kogo dostępne jest zwolnienie?
Po spełnieniu określonych warunków (patrz pkt. c) zwolnienie dostępne jest dla:
− przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób,
− osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
b. Rodzaj uzyskiwanego wsparcia
Na wniosek przedsiębiorcy państwo przejmie na okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku pokrycie
składek do ZUS za przedsiębiorcę oraz zatrudnianych przez niego pracowników.
Zwolnienie dotyczy składek należnych na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz
Emerytur Pomostowych. Zgodnie z zasadą ciągłości ubezpieczenia przedsiębiorca i pracujące dla niego
osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze
składek. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia okresu, za który będzie można umorzyć składki, jeśli
sytuacja epidemiczna nie ulegnie poprawie.
WAŻNE!
Zwolnienie dotyczy jedynie składek nieopłaconych.
c. Warunki uzyskania zwolnienia
(zmiana w porównaniu do regulacji Tarczy Antykryzysowej – ustawy z dnia 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)
1) w przypadku przedsiębiorców, którzy zgłosili do ubezpieczenia mniej niż 10 osób:
− byli zgłoszeni jako płatnik składek:
• przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
• w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020
r.,
• w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020
r.
− zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
WAŻNE!
Nie ma w tym przypadku znaczenia rodzaj zawartej umowy oraz to, czy są to osoby
zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, jednakże nie uwzględnia się
ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi.
− niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. z opłacaniem należności z tytułu składek za okres
dłuższy niż 12 miesięcy.
2) w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
− prowadzenie pozarolniczej działalności i opłacanie składki wyłącznie na własne
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
− zgłoszenie się jako płatnik ZUS przed dniem 1 kwietnia 2020 r.;
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− niezaleganie na dzień 31 grudnia 2019 r. z opłacaniem należności z tytułu składek za okres
dłuższy niż 12 miesięcy;
− przychód uzyskany w uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o
zwolnienie z opłacania składek, nie wyższy niż 15.681 zł (300% prognozowanego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.),
WAŻNE!
Składając wniosek w kwietniu, bierzemy pod uwagę przychód z marca. Przekroczenie
kryterium w następnych miesiącach nie pozbawia prawa do zwolnienia. Przychód oznacza
wszelkie aktywa, które uzyskano ze sprzedaży dóbr, towarów lub usług netto (bez podatku
VAT).
− zwolnienie dotyczy należności ustalonych od najniższej podstawy wymiaru tych składek,
− jeśli pomiędzy przychodem podanym we wniosku, a przychodem podanym w celach
podatkowych wystąpi rozbieżność –płatnik będzie obowiązany do zwrotu składek wraz z
odsetkami za zwłokę.
WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca nie spełnił kryterium przychodowego w jednym z miesięcy objętych
zwolnieniem, może złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za dwa miesiące lub tylko jeden
miesiąc. Przedsiębiorca, który nie spełnia kryteriów do zwolnienia ze składek, może
skorzystać z odroczenia terminu płatności składek lub zawieszenia spłaty umowy o
rozłożenie zadłużenia na raty lub zawieszenia spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności
składek na 3 miesiące.
WAŻNE!
W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie płatnika z płacenia składek na
ubezpieczenia społeczne zwalnia się go z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych
w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone.
Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na wniosek płatnika.
d. Procedura ubiegania się o zwolnienie.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia należności z tytułu składek płatnik przekazuje do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
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II. Zwolnienie ze składek ZUS dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia pomiędzy 10 a 49
ubezpieczonych.
a. Do kogo adresowany jest przepis?
Art. 31zo ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach
wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) został rozbudowany o ust. 1. pkt. 1a,
1b oraz ust. 6, ponadto ustawodawca dodał również przepis art. 108a. Oba przepisy kierowany są między
innymi do przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych oraz spółdzielni
socjalnych.
b. Czego dotyczy regulacja?
Pomoc przedsiębiorcy zatrudniającemu od 10 do 49 ubezpieczonych (art. 31zo ust. 1 pkt 1a)
− Forma pomocy:
Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 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., w wysokości 50% łącznej kwoty
nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za
dany miesiąc
− Warunki:
➢ Płatnik ubiegający się o dofinansowanie był zgłoszony jako płatnik składek:
❖ przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
❖ w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
❖ w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.
➢ Zgłoszenie do ubezpieczenia od 10 do 49 ubezpieczonych, przy czym za ubezpieczonych należy
uznać:
❖ pracowników,
❖ osoby wykonujące pracę nakładczą,
❖ osoby wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia lub innej
umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia, za które składki odprowadzaliby Państwo,
❖ członków zarządu, jeśli mają ze spółką zawartą umowę (o pracę lub umowę
zlecenia/kontrakt menedżerski).
➢ Określając liczbę ubezpieczonych nie uwzględnia się ubezpieczonych będących pracownikami
młodocianymi, zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego.
− Procedura:
Wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia należności z tytułu składek płatnik przekazuje do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
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WAŻNE!
W przypadku pomyślnego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie płatnika z płacenia składek na
ubezpieczenia społeczne zwalnia się go z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek
wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te
zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na wniosek
płatnika.
Pomoc spółdzielni socjalnej (art. 31zo ust. 1 pkt 1b)
− Forma pomocy:
Zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu 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., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych
złożonych za ten okres.
− Warunki:
Płatnik ubiegający się o dofinansowanie zgłoszony był jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia
2020 r.
− Procedura:
Wniosek o zwolnienie z obowiązku płacenia należności z tytułu składek płatnik przekazuje do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
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III. Treść przepisu
Art. 31zo:
1. Na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz
Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w
deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek: 1) przed
dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego
2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na
dzień 30 kwietnia 2020 r.- zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.
1a Na wniosek płatnika składek, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu
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., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu
składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek: 1) przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r., 2) w okresie od dnia 1 lutego 2020
r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r., 3) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31
marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49
ubezpieczonych.
1b. Na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.,
wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik
składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2. Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w
art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 266 i 321), zwanej dalej "osobą prowadzącą pozarolniczą działalność", opłacającego składki
wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku
opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i
rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli
prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów
o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany
wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1, nie był wyższy niż 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.
3. Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu
bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
4. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby
duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od
obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.
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5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej,
umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się
przepisy dotyczące zlecenia i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi
zadeklarowana kwota.
6. Liczbę ubezpieczonych, o których mowa w ust. 1 i 1a, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych
będących pracownikami młodocianymi.
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