
brak ustawowego zwolnienia z opłacania składek ZUS

możliwy wniosek do ZUS o odroczenie :

https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/koronawirus-ulgi

DOPUSZCZALNOŚĆ ZWOLNIENIA  Z OPŁACANIA SKŁADEK
na wniosek PŁATNIKA składek zgłoszonego 

PRZED  01.02.2020 r. 

Liczba osób zgłoszonych do 
ubezpieczeń społecznych na dzień 

29.02.2020

Płatnik składek opłacający składki wyłącznie na własne 
Ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

Więcej j niż 9 
ubezpieczonych

Mniej niż 10 
ubezpieczonych

firma powstała 
PRZED 02.09.2019

firma powstała
 PO 01.09.2019 

WSKAZÓWKA w przypadku 
braku możliwości skorzystania w 

pierwszym miesiącu ze zwolnienia 
z ZUS należy dokonać analizy 

przychodów kolejnego miesiąca

NIE 
Skorzystała 

Z tzw. 
Ulgi na start

skorzystała z tzw.
 Ulgi na start

firma powstała 
PRZED 

02.11.2019

firma powstała 
PO 

01.11.2019

przychód w rozumieniu 
PDOF *

 w pierwszym miesiącu 
za który jest składany 

wniosek
 (03 albo 04 albo 05)

 nie jest wyższy niż 
kwota 

15 681

przychód w rozumieniu 
PDOF* 

w pierwszym miesiącu 
za który jest składany 

wniosek
 (03 albo 04 albo 05)

Jest wyższy bądź 
równy kwocie 

15 681

zwolnienie na wniosek płatnika 
za okres od

 PIERWSZEGO MIESIĄCA składanego 
wniosku do maja 2020, tj. 

Za okres 03-05/2020
 Za okres 04-05/2020 
Wyłącznie za 05/2020

`



Definicja ubezpieczonego w oparciu o art. 6 SUS** to m. in.

- pracownicy w tym na urlopie wychowawczym , 

- pracownicy młodociani,

- osoby wykonujące prace nakładczą,

- osoby prowadzące pozarolniczą działalność oraz osoby z nimi współpracującymi.

Analiza nie obejmuje :

rolników , którzy są zwolnieni ustawowo bez składania wniosków,

duchownych, którzy są zwolnieni ustawowo pod warunkiem złożenia wniosku do 30.06.2020

*   PDOF podatek dochodowy od osób fizycznych

**  SUS Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych

Biuletyn 4*/2020

06.04.2020 r.

- osoby wykonując pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie 
usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej 
"zleceniobiorcami", oraz osobami z nimi współpracującymi, 

Opracowane przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego ALO®- 2  sp. z o.o.©


