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Ponad 30 tysi?cy dolno?l?skich firm ma d?ug w ZUS.
W?a?ciciele firm, którzy maj? swoje konta na Platformie Us?ug Elektronicznych ZUS
sukcesywnie otrzymuj? informacj? o zaleg?o?ciach w p?aceniu sk?adek. P?atnicy, którzy
nie maj? PUE dostan? informacj? tradycyjnie poczt?. ZUS przypomina w niej o mo?liwo?ci
skorzystania z ulg w sp?acie nale?no?ci, przy przej?ciowych trudno?ciach finansowych.
Informacj? dostan? tylko te firmy, które maj? zad?u?enie w ZUS. W ca?ej Polsce dotyczy to prawie
400 tys. p?atników. Na Dolnym ?l?sku zad?u?onych w ZUS jest 36 758 przedsi?biorstw. W tym
6 088 firm zarejestrowanych na terenie legnickiego ZUS, 8 608 firm z terenu wa?brzyskiego oraz
22 062 z terenu wroc?awskiego ZUS. Informacja jest wysy?ana po to ?eby przedsi?biorcy
wiedzieli, ?e na ich koncie jest zad?u?enie i skorzystali z pomocy ZUS przy sp?acie d?ugu np.
rozk?adaj?c go na raty.
Informacja zosta?a przygotowana wed?ug stanu na 31 pa?dziernika i s? w niej podane nale?ne
sk?adki, które powinny zosta? op?acone do 30 listopada 2020 r. Do podanej kwoty sk?adek trzeba
doliczy? odsetki za zw?ok?. Mo?na to zrobi? za pomoc? kalkulatora odsetkowego, który jest
udost?pniony na stronie internetowej ZUS w zak?adce „Firmy”. Je?li kto? op?aci? sk?adki i ma
w?tpliwo?ci, co do kwoty nale?no?ci wskazanej w informacji, mo?e sprawdzi? aktualny stan
rozlicze? z ZUS na Platformie Us?ug Elektronicznych (PUE) w Panelu p?atnika, w zak?adce
„Salda bie??ce”.
- Je?eli kto? ma niewielkie zad?u?enie wtedy mo?e je sp?aci? wraz z bie??cymi sk?adkami. W
przypadku wi?kszych d?ugów mo?na wyst?pi? z wnioskiem o raty – mówi Iwona Kowalska-Matis
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku. – W tym celu wystarczy skontaktowa? si? z
naszymi doradcami ds. ulg i umorze?, którzy przedstawi? mo?liwe warunki sp?aty zad?u?enia.
Doradcy pomog? tak?e w wype?nieniu wniosku i niezb?dnych dokumentów - zapewnia
rzeczniczka.
Numery telefonów kontaktowych do doradców s? dost?pne na stronie internetowej www.zus.pl w
zak?adce „Firmy”. Sp?ata zaleg?o?ci do ko?ca listopada 2020 r. albo z?o?enie wniosku o raty,
podpisanie umowy i realizacja uk?adu ratalnego ograniczy narastanie d?ugu i pozwoli na
unikni?cie egzekucji.
Przedsi?biorcy mog? liczy? na ró?ne formy wsparcia
W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa przedsi?biorcy oraz firmy mog? liczy? na ró?ne
formy wsparcia. Dok?adamy wszelkich stara?, aby nasi klienci otrzymywali w?a?ciw? pomoc.
Dlatego przypominamy, ?e oprócz zwolnienia ze sk?adek i wyp?aty ?wiadczenia postojowego
prowadz?cy firmy mog? skorzysta? tak?e z innych mo?liwo?ci.
Tarcza antykryzysowa pozwala p?atnikom sk?adek skorzysta? z odroczenia sk?adek lub
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roz?o?enia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez op?aty prolongacyjnej. Obie ulgi
obejmuj? sk?adki za okres od stycznia 2020 roku. Dotycz? sk?adek za przedsi?biorc? i pracuj?ce
dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy p?atnik prowadzi dzia?alno??. Nie ma te? znaczenia
wielko?? jego firmy.
Odroczenie p?atno?ci dotyczy sk?adek, których termin p?atno?ci jeszcze nie min??. Dzi?ki
odroczeniu terminu p?atno?ci mo?na zap?aci? sk?adki pó?niej. Je?li przedsi?biorca z?o?y wniosek
przed terminem p?atno?ci sk?adek, nie poniesie ?adnych kosztów zwi?zanych z ulg?. Je?li
wniosek o odroczenie z?o?y po terminie op?acania sk?adek, ZUS naliczy jedynie odsetki za
zw?ok? na dzie? z?o?enia wniosku.
Przedsi?biorca mo?e tak?e wyst?pi? o roz?o?enie zad?u?enia na raty. Liczb? rat i ich wysoko??
p?atnik ustala w porozumieniu z ZUS. Innym przewidzianym w Tarczy antykryzysowej
rozwi?zaniem jest odst?pienie od pobierania odsetek za zw?ok?. Jest ono przeznaczone dla
p?atników sk?adek, którzy maj? trudno?ci w terminowym op?aceniu sk?adek w nast?pstwie
COVID-19 i dotyczy nale?no?ci za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich p?atników
sk?adek – nie ma znaczenia wielko?? przedsi?biorstwa. Odst?pienie od pobierania odsetek b?dzie
mo?liwe w sytuacji, gdy sk?adki ju? zosta?y op?acone, ale po ustawowym terminie p?atno?ci.
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