TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0
Informacja dotycząca odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę w
przypadku nieopłaconych w terminie składek ZUS
(nowy art. 31zy10 Tarczy Antykryzysowej)

a. Czego dotyczy regulacja?
Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że
od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, naliczane na
zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z
wyłączeniem art. 56a.
Ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono do 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 nowy art. 31zy10, który przewiduje
możliwość złożenia wniosku o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa powyżej.
Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.
Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu
informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych.
ZUS rozpatruje wniosek i informuje o odstąpieniu od pobierania odsetek w terminie 30 dni od dnia
złożenia kompletnego wniosku. W razie odmowy ZUS wydaje decyzję, od której przysługuje prawo do
wniesienia wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy.

b. Treść przepisu
Art. 31zy10:
1. Ze względów gospodarczych związanych z wystąpieniem COVID-19, Zakład może na wniosek dłużnika
odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych od należności z tytułu składek należnych za okres
przypadający pod dniu 31 grudnia 2019 r.
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2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) dane płatnika składek: a) imię i nazwisko, nazwę
skróconą, b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich
– numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, c) adres do korespondencji; 2)
uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę; 3) inne informacje niezbędne do odstąpienia
pobierania odsetek za zwłokę; 4) podpis wnioskodawcy.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie dokumentu papierowego albo
elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym
udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za
zwłokę, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
6. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, informacja o której mowa w ust. 5, udostępniana jest wyłącznie na
tym profilu.
7. Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze
decyzji.
8. Od decyzji, o której mowa w ust. 7, płatnikowi składek przysługuje prawo do wniesienia wniosku do
Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy, na zasadach dotyczących decyzji wydanej w pierwszej
instancji przez ministra. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
– Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące odwołań od decyzji oraz ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
9. Do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z
realizacją zadań związanych z odstąpieniem od pobierania odsetek za zwłokę nie stosuje się przepisów
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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