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Czekasz na pomoc z ZUS? Z?ó? wniosek o odroczenie
p?atno?ci sk?adek.
P?atnicy, którzy czekaj? na wej?cie w ?ycie przepisów o zwolnieniu ze sk?adek za listopad
br., mog? z?o?y? wniosek do ZUS o odroczenie terminu p?atno?ci np. o miesi?c – podkre?la
Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych.
Chodzi o przedsi?biorców, dla których termin na op?acenie nale?no?ci do ZUS za listopad up?ywa
10 i 15 grudnia. S? to m.in. osoby fizyczne op?acaj?ce sk?adk? wy??cznie za siebie. Przepisy tzw.
Tarczy antykryzysowej 6.0, po poprawkach zarówno na etapie prac sejmowych jak i senackich,
oczekuj? obecnie na swój ostateczny kszta?t. Przewiduj? one m.in. zwolnienie z op?acania
sk?adek za listopad 2020 r. dla p?atników dzia?aj?cych pod okre?lonymi kodami PKD.
– Prace nadal s? w toku a zbli?a si? termin p?atno?ci sk?adek, wi?c apelujemy do w?a?cicieli firm,
którzy czekaj? na wej?cie w ?ycie przepisów o zwolnieniu ze sk?adek za listopad i nie wiedz?, czy
maj? op?aca? sk?adki czy nie, ?eby z?o?yli wniosek do ZUS o odroczenie terminu p?atno?ci np. o
miesi?c – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Rzeczniczka zapewnia, ?e p?atnik, który z?o?y wniosek przed terminem p?atno?ci sk?adek, po
zawarciu umowy nie poniesie on ?adnych kosztów zwi?zanych z ulg?. Ulga ta b?dzie równie?
udzielana bez op?aty prolongacyjnej. ZUS deklaruje, ?e wnioski b?d? za?atwiane najszybciej, jak
to mo?liwe, a mo?na je sk?ada? z domu poprzez indywidualne konto na Platformie Us?ug
Elektronicznych ZUS.
- Kolejna tarcza bran?owa wci?? nie wesz?a w ?ycie, a zbli?aj? si? terminy zap?aty sk?adek za
listopad. Dzi?ki z?o?eniu wniosku p?atnicy dzia?aj?cy w bran?ach, które zosta?y uwzgl?dnione w
projekcie tarczy bran?owej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak te? zaproponowanych w
poprawkach Senatu) nie b?d? musieli p?aci? nale?no?ci do ZUS za ten okres, tylko zaczekaj? na
wej?cie w ?ycie ostatecznego kszta?tu przepisów – wyja?nia rzeczniczka.
P?atnik mo?e równie? zdecydowa? si? na op?acenie sk?adki za listopad w terminie, a pó?niej
wyst?pi? z wnioskiem o zwolnienie z op?acania sk?adek za ten miesi?c. Wówczas – zgodnie z
projektowanymi przepisami – op?acone sk?adki zostan? mu zwrócone.
Je?eli natomiast oka?e si?, ?e p?atnikowi nie przys?uguje zwolnienie z op?acania sk?adek za
listopad i op?aci je po terminie p?atno?ci, to b?dzie móg? wyst?pi? z wnioskiem o odst?pienie od
naliczania odsetek (RDO). B?dzie móg? tak?e wyst?pi? z wnioskiem o roz?o?enie sk?adek na raty.
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