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[Informacja]: Prosty wniosek ju? na stronie ZUS
Przedsi?biorcy, którzy chc? skorzysta? m.in. z odroczenia sk?adek na ubezpieczenia
spo?eczne ze wzgl?du na epidemi? koronawirusa, mog? ju? skorzysta? z uproszczonego
wniosku. Wniosek jest dost?pny na stronie internetowej ZUS.
– Urz?d Ochrony Konkurencji i Konsumentów uzna?, po uzgodnieniu z Komisj? Europejsk?, ?e
odroczenie o trzy miesi?ce sk?adek oraz zawieszenie realizacji umowy zawartej z ZUS nie
stanowi? pomocy publicznej. W tej sytuacji ZUS opracowa? i udost?pni? uproszczony wniosek dla
przedsi?biorców – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym
?l?sku. - Ten wniosek jest przeznaczony dla wszystkich przedsi?biorców, niezale?nie od sposobu
prowadzenia przez nich ksi?gowo?ci - wyja?nia.
Aby wype?ni? uproszczony wniosek wystarczy jedynie poda? podstawowe dane swojej firmy takie
jak NIP, REGON lub PESEL.
– Ka?dy musi równie? w kilku zdaniach wyja?ni?, w jaki sposób epidemia koronawirusa wp?yn??a
na jego sytuacj? finansow? powoduj?c, ?e nie ma mo?liwo?ci op?acenia w terminie nale?no?ci –
zastrzega Kowalska-Matis.
W tre?ci wniosku nale?y zaznaczy? odpowiedni? kratk?, w zale?no?ci od tego, o co wnioskujemy,
np. odroczenie terminu p?atno?ci sk?adek, zawieszenie uk?adu ratalnego, zawieszenie sp?aty ju?
posiadanej umowy o odroczenie. Okres przesuni?cia to trzy miesi?ce.
Wniosek mo?na przes?a? elektronicznie – za po?rednictwem Platformy Us?ug Elektronicznych
(PUE), poczt? lub z?o?y? w skrzynce dost?pnej w placówce ZUS. Je?eli Zak?ad pozytywnie
rozpatrzy spraw?, wy?le do przedsi?biorcy umow? na wskazany przez niego adres e-mail lub
poczt?. Po otrzymaniu umowy nale?y j? przejrze? i podpisa?. Podpisan? umow? nale?y przekaza?
do ZUS. W czasie epidemii mo?na wys?a? skan, a orygina? dostarczy? do ZUS pó?niej.
Je?li przedsi?biorca skorzysta z mo?liwo?ci przes?ania umowy mailem, najpó?niej w ci?gu 14 dni
liczonych od dnia zako?czenia stanu epidemii, musi wys?a? do ZUS równie? papierowy orygina?
dokumentu. Je?li nie przeka?e go w formie papierowej do ZUS, uznamy, ?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 sytuacja finansowa przedsi?biorcy nie ulegnie poprawie, b?dzie on móg? wyst?pi? z
wnioskiem o renegocjacj? zawartej umowy.
Poni?ej wniosek o odroczenie terminu p?atno?ci sk?adek.
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