
  

Zwolnienie z ZUS mikrofirmy do 9 os.  

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej 
niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek   

1) ubezpieczenia społeczne,   
2) ubezpieczenie zdrowotne,  3) 

 Fundusz Pracy i FGŚP,   

należnych za okres od dnia  1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach 
rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 
2020 r.  

W przypadku osoby wykonującej pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i 
osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota, 
zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją 
najniższej podstawy wymiaru tych składek.  

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek należnych za okres od marca do maja 2020 r., 
płatnik przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.  

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:   
1) imię i nazwisko, nazwę skróconą,  
2) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich  

– numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,  
3) adres do korespondencji;  
4) inne informacje niezbędne do umorzenia składek; 5) podpis wnioskodawcy.  

Oświadczenia płatnik składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. W oświadczeniu jest zawarta 
klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń.  

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo 
elektronicznego - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym ePuap 
albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego PUE.  

Za marzec, kwiecień i maj 2020 r. płatnik składek zobowiązany jest przesyłać deklaracje rozliczeniowe 
lub imienne raporty miesięczne na zasadach i w terminach określonych w przepisach    

ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni 
miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek 
zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym 
powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania 
składek.  

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji 
rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie 



później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich 
składania.  
  

Zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek znane na dzień rozpatrzenia 

wniosku o zwolnienie z opłacania składek.   

ZUS informuje płatnika o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek 

korespondencyjnie, a w przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny PUE w systemie 
ZUS, informacja o której mowa powyżej, udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.  

Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji. Od 

decyzji o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek płatnikowi składek 
przysługuje prawo do wniesienia wniosku do Prezesa Zakładu o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

ZUS informuje Szefa KAS o wysokości przychodu wykazanego we wniosku o zwolnienie z opłacania 

składek. Szef KAS informuje ZUS o rozbieżnościach pomiędzy przychodem wykazanym we wniosku o 

zwolnienie z opłacania składek, a przychodem wykazanym dla celów podatkowych.  

W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności, o których mowa powyżej, są wynikiem 

wprowadzenia w błąd ZUS, płatnik składek zobowiązany jest do opłacenia należności z tytułu składek 

za marzec, kwiecień i maj 2020 r., wraz z odsetkami za zwłokę, w terminie 30 dni od otrzymania decyzji 
o obowiązku opłacenia tych składek, wraz z odsetkami za zwłokę.  

W przypadku nie opłacenia w terminie należności z tytułu składek należności te podlegają 

przymusowemu dochodzeniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 

ubezpieczeń społecznych.  


