
 

KORONAWIRUS: 

Całkowite zwolnienie 

ze składek ZUS 
 

  



 

Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadzają całkowite zwolnienie ze składek ZUS dla 

mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych. Zwolnienie przysługuje przez 3 kolejne 

miesiące (od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.), będzie finansowane z budżetu państwa 

i realizowane w trybie umorzenia składek. 

Uwaga: Pomoc ta będzie udzielana wyłącznie na wniosek.  

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, należnych za 

okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., należy przekazać do ZUS nie 

później niż do 30 czerwca 2020 r.  

Ważne: ZUS nie będzie wymagał udowadniania spadku przychodów. 

 

Kto może skorzystać ze zwolnienia? 
 

1. Wszyscy mikroprzedsiębiorcy, zatrudniający od 1 do 9 pracowników - jeżeli byli 

zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r. i zgłosili do 

ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. Zwolnienie 

dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Przy czym osoby 

pracujące, to nie tylko te na umowie o pracę, ale również wykonujące pracę na 

podstawie umowy  zlecenia, innej umowy o świadczenie usług. 

2. Samozatrudnieni, w tym osoby będące na tzw. małym ZUS.  

3. Duchowni. 

Ze zwolnienia może również skorzystać osoba prowadząca działalność gospodarczą 

będąca wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 

wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. 

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania 

składek wyłącznie na własne ubezpieczenia (samozatrudniony), aby skorzystać ze 

zwolnienia, muszą zostać spełnione dwa warunki: 

1. Działalność gospodarcza musi być prowadzona przed 1 lutego 2020 r. 

2. Przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest 

składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie może być wyższy niż 

300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w 2020 r., czyli kwoty 15 681 zł.  

 

  



 

Co zawiera wniosek o zwolnienie z opłacania 

składek? 
 

Poza danymi płatnika, numerami: NIP, REGON czy PESEL, trzeba złożyć oświadczenie 

potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o 

zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% 

prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w 2020 r. W oświadczeniu tym jest zawarta klauzula o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Druk Wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za 

marzec - maj 2020 (RDZ) dostępny jest na stronie internetowej www.zus.pl. 

 

W jaki sposób złożyć wniosek? 
 

 w formie dokumentu papierowego; 

 w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą 

profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym 

udostępnionym przez ZUS. 

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie 

deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, 

kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że jest się 

zwolnionym z obowiązku ich składania. 

 

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania składek: 
 

1. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej 

lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we 

wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek 

zwolniony jest z obowiązku ich składania; 

2. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona 

składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. 

 

 

http://www.zus.pl/


 

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w 

drodze decyzji.  

Co istotne, zwolnienie ze składek ZUS nie oznacza, że dla przedsiębiorcy będzie to okres 

bez składkowy. Składki za te trzy miesiące zostaną pokryte z Budżetu Państwa. Oznacza 

to, że przedsiębiorca przez cały ten czas jest osobą ubezpieczoną, której 

przysługują wszelkie świadczenia z ZUS, zachowuje również prawo do świadczeń 

określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. 

Istotne także, że przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu 

składek na ZUS nie będą stanowić przychodu w rozumieniu PIT. Dotyczy to składek 

należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. osób prowadzących 

pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, pracowników oraz osób 

wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o 

świadczenie usług. 
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