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ZUS pomo?e przedsi?biorcom
Mo?liwo?? odroczenia terminu p?atno?ci sk?adek oraz zawieszenie lub wyd?u?enie sp?aty
ju? zawartych uk?adów ratalnych - to udogodnienia dla przedsi?biorców w zwi?zku
wyst?powaniem w Polsce koronawirusa.

Zgodnie z nowym zarz?dzeniem ZUS przedsi?biorcy b?d? mogli skorzysta? z uproszczonego
wniosku o odroczenie o trzy miesi?ce terminu p?atno?ci sk?adek oraz zawieszenie lub wyd?u?enie
sp?aty nale?no?ci w uk?adach ratalnych.

Ju? teraz przedsi?biorcy mog? wysy?a? elektronicznie do ZUS wnioski o odroczenia o trzy
miesi?ce terminu p?atno?ci sk?adek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. lub zawieszenie na trzy
miesi?ce realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin p?atno?ci rat b?d? sk?adek wyznaczono
w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wyd?u?enia o trzy miesi?ce terminu realizacji
zawartej umowy. Wnioski mo?na pobra? ze strony https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/
aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/3223283
Wnioski do pobrania
wniosek dla osób nieprowadz?cych pe?nej ksi?gowo?ci (1)
wniosek dla osób prowadz?cych pe?n? ksi?gowo?? (2)
- W?a?ciciele firm sk?adaj? jeden tylko dokument, w którym dodatkowo zawarte jest o?wiadczenie,
w którym przedsi?biorca wskazuje, jak koronawirusa wp?yn?? na brak mo?liwo?ci op?acenia przez
niego nale?no?ci – mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.

- To pierwszy krok, który robimy wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom przedsi?biorców. Zdajemy
sobie spraw?, ?e dla niektórych osób to bardzo trudny czas. Ca?y czas istnieje tak?e mo?liwo??
zawieszenie dzia?alno?ci firmy, co skutkuje brakiem konieczno?ci op?acania sk?d. Przypomn?, ?e
zawieszenie dzia?alno?ci wymaga wniosku CEDIG dostarczonego do urz?du miasta – dodaje.
Wniosek do ZUS w sprawie odroczenia p?atno?ci mo?na z?o?y? poprzez PUE, wrzuci? do
specjalnych pojemników w placówkach ZUS lub przes?a? na specjalny adres e-mail oddzia?u ZUS
(wykaz dost?pny na stronie internetowej ZUS). Zgodnie z zaproponowanymi rozwi?zaniami
odroczenie terminu p?atno?ci w uproszczonym trybie dotyczy wy??cznie sk?adek za czas od
lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczy? to równie? sk?adek, których termin p?atno?ci ju? up?yn??)
oraz zawartych ju? uk?adów ratalnych i odrocze? z terminami p?atno?ci od marca do maja 2020 r.
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Przedsi?biorca, który skorzysta z odroczenia terminu p?atno?ci sk?adek lub uk?adów ratalnych
mo?e liczy? na wstrzymanie wdra?ania post?powania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz
stosowania sankcji. Ulgi b?d? udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsi?biorca musi wi?c
z?o?y? dodatkowe dokumenty dotycz?ce pomocy publicznej.

Jakie sk?adki mo?na odroczy??
Zgodnie z przepisami odroczenie mo?e dotyczy? sk?adek na: ubezpieczenia spo?eczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych ?wiadcze?
Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Z?o?enie wniosku o odroczenie terminu
p?atno?ci sk?adek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Je?eli ZUS odmówi odroczenia, trzeba
zap?aci? nale?ne sk?adki wraz z odsetkami za zw?ok?, naliczonymi do dnia zap?aty w??cznie.

Co trzeba zrobi??
Je?li chcesz skorzysta? z ulg, z?ó? odpowiedni wniosek w tej sprawie. Na stronie internetowej
mo?esz pobra? wniosek dla osób nieprowadz?cych pe?n? ksi?gowo?? lub nie nieprowadz?cych
pe?nej ksi?gowo?ci. Wniosek mo?esz przes?a? elektronicznie za po?rednictwem portalu Platformy
Us?ug Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), z?o?y? w skrzynce dost?pnej w naszej
placówce lub wys?a? poczt?. Je?eli prowadzisz pe?n? ksi?gowo??, do wniosku musisz do??czy?
sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przep?ywach
pieni??nych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów mo?esz do??czy? do wniosku w portalu PUE
ZUS, je?li zapiszesz je wcze?niej na dysku komputera. We wniosku musisz wskaza?, w jaki
sposób epidemia koronawirusa wp?yn??a na sytuacj? finansow? Twojej firmy i brak mo?liwo?ci
op?acenia w terminie nale?no?ci.
Jak elektronicznie wys?a? wniosek o odroczenie terminu p?atno?ci sk?adek...
je?eli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek?
Je?eli ZUS pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, wy?le Ci umow? wraz z dokumentami dotycz?cymi
pomocy publicznej na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub poczt? (je?eli nie wska?esz adresu
mailowego). Po otrzymaniu dokumentów przejrzyj je i podpisz w odpowiednich miejscach.
Podpisane dokumenty musisz przekaza? z powrotem do ZUS. Z?ó? je w skrzynce dost?pnej w
placówce ZUS lub prze?lij poczt?.
Wa?ne!
Z uwagi na zagro?enie epidemiczne podpisane dokumenty mo?esz wys?a? nam w postaci
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skanu na adres e-mail oddzia?u ZUS (plik xls 64kb), i na tej podstawie ZUS udzieli Ci ulgi.
Jednak b?dziesz musia? wys?a? do ZUS równie? papierowe orygina?y dokumentów, najpó?niej w
ci?gu 14 dni liczonych od dnia zako?czenia stanu epidemicznego. Je?li nie przeka?esz ich w
formie papierowej, ZUS uzna, ?e umowa nie zosta?a zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od
nale?no?ci obj?tych umow?. Je?eli w ci?gu 3 miesi?cy Twoja sytuacja finansowa nie ulegnie
poprawie, b?dziesz móg? wyst?pi? z wnioskiem o renegocjacj? zawartej umowy.
ADRESY EMAIL, NA KTÓRE NALE?Y WYSY?A? DOKUMENTY:
Legnica: doradca_ds_ulg_i_umorzen_legnica@zus.pl
Wa?brzych: doradca_ds_ulg_i_umorzen_walbrzych@zus.pl
Wroc?aw: doradca_ds_ulg_i_umorzen_wroclaw@zus.pl
Gdy nie spe?nisz warunków
Je?eli z analizy dokumentów b?dzie wynika?o, ?e w okresie ostatnich 3 lat wielko?? otrzymanej
przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczy?a 200 tys. euro, ZUS nie b?dzie móg?
udzieli? Ci ulgi. Je?li chcesz uzyska? wi?cej informacji lub masz problem z wype?nieniem
dokumentów zadzwo? do doradcy ds. ulg i umorze?. Wykaz numerów telefonów znajduje si? na
stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.
Specjalna infolinia dla przedsi?biorców: 22 290 87 02 (obs?uga w sprawie wsparcia dla
przedsi?biorców)
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