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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 na

ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz

Emerytur Pomostowych, 
 
 
 

 



 
 

Zwolnienie obejmuje składki: 
 

należne 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.
 



 
Wniosek o zwolnienie z

obowiązku opłacania należności
z tytułu składek,   

płatnik składek przekazuje do
Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych, 
nie później niż

do dnia 30 czerwca 2020 r.
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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 ustawy o

systemie
ubezpieczeń społecznych, 

chyba że zgodnie z tymi przepisami
zwolniony jest z obowiązku ich

składania.
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Na wniosek płatnika składek
opłacającego składki wyłącznie na

własne ubezpieczenia społeczne
lub ubezpieczenie zdrowotne,

zwalnia się z obowiązku opłacenia
nieopłaconych należności
z tytułu składek na jego

obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne i rentowe oraz
wypadkowe, dobrowolne

ubezpieczenie chorobowe,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy i Fundusz Solidarnościowy, 

 



należne za okres 
od dnia 1 marca 2020 r. 
do dnia 31 maja 2020 r., 

 
jeżeli prowadził działalność przed 1

lutego 2020 r. i przychód z tej
działalności w rozumieniu przepisów

o podatku dochodowym od osób
fizycznych uzyskany w pierwszym
miesiącu, za który jest składany
wniosek o zwolnienie z opłacania

składek, nie był wyższy niż
300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto
w gospodarce narodowej w 2020 r.

(15.681,00 zł ).

 



 
Zakład Ubezpieczeń

Społecznych 
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
 
 

 



 
Zakład Ubezpieczeń

Społecznych 
informuje płatnika

składek o zwolnieniu 
z obowiązku opłacania

należności z tytułu
składek.

 
Odmowa zwolnienia 

z obowiązku opłacania
należności z tytułu
składek następuje 
w drodze decyzji. 

 

 



 
potrzebujesz więcej informacji ???

 
kontakt: r.pr. Monika Kochowicz 

kancelaria@monikakochowicz.pl
501 614 988

 


