Ubiegasz się o zwolnienie ze składek ZUS? Od poniedziałku na Platformie Usług
Elektronicznych ZUS dostępna jest nowa wersja wniosku o zwolnienie z obowiązku
opłacania należności z tytułu składek.
W kwietniu nyscy przedsiębiorcy złożyli ponad 2,1 tys. formularzy o zwolnienie ich z
opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Obecnie w całym regionie opolskim takich
wniosków jest już ponad 32,2 tys. Niemal połowa, bo 15,6 tys. to wnioski przekazane przez
Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Tylko trochę więcej, bo ponad 16,5 tys. wniosków
zainteresowani wrzucili do skrzynek z napisem „Tarcza antykryzysowa” bądź dotarły do
opolskich jednostek ZUS drogą pocztową.
– Od poniedziałku, każdy kto chce ubiegać się o tę formę ulgi może skorzystać z nowej wersji
wniosku RDZ czyli o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z powodu
koronawirusa. Zmiany to między innymi dodanie punktów dotyczących płatników
zgłaszających do 49 ubezpieczonych czyli średnich ﬁrm oraz tych będących spółdzielnią
socjalną. Na stronie internetowej ZUS udostępniliśmy też zaktualizowaną instrukcję do
wniosku RDZ składanego elektronicznie – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy
ZUS.
Jak podkreśla ZUS wnioski złożone przez klientów w poprzedniej wersji nadal są ważne i nie
ma potrzeby, by składać je ponownie w nowej wersji wniosku. W całej Polsce umorzeniem
marcowych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych została objęta ponad 800 tys. rzesza
najmniejszych ﬁrm i osób, które za racji prowadzenia działalności gospodarczej ubezpieczały
się w ZUS indywidualnie. Kwotę marcowych umorzeń szacuje się na prawie 1,6 mld zł.
Przepisy dające możliwość umorzenia składek płatnikom i przerzucenia ciężaru ich opłacenia
na budżet państwa, dotyczą nie tylko samozatrudnionych i pracodawców zatrudniających do
9 osób. Taką możliwość mają też ﬁrmy zatrudniające od 10 do 49 oraz płatnicy będący
spółdzielnią socjalną bez względu na liczbę ubezpieczonych.
W przypadku ﬁrm zatrudniających od 10 do 49 osób, zwolnieniem jest objęte 50 proc. łącznej
kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej
złożonej za dany miesiąc.
Zarówno w przypadku ﬁrm zatrudniających od 1 do 9 osób jak i dla ﬁrm zatrudniających od
10 do 49 osób, zwolnienie przysługuje płatnikowi składek, który rozpoczął prowadzenie
działalności:
przed dniem 1 lutego 2020 r. i który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń
wymaganą liczbę ubezpieczonych,

w okresie od 1 lutego do 29 lutego i który na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych,
w okresie od 1 marca do 31 marca i który na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do
ubezpieczeń wymaganą liczbę ubezpieczonych.
Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.
Natomiast płatnik składek – spółdzielnia socjalna może być całkowicie zwolniony z obowiązku
opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. wykazanych w deklaracjach
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony w ZUS przed dniem 1 kwietnia
2020 r. bez względu na liczbę zatrudnionych osób.
Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec. Osoba
prowadzące działalność gospodarczą, płatnik zatrudniający od 1 do 49 osób albo spółdzielnia
socjalna, zwolnienie za marzec może uzyskać również jeśli składka za ten miesiąc została już
opłacona.
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