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Informacje ZUS

15 stycznia upływa ważny termin ws. zwolnienia ze składek
15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za
lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski w tej sprawie mogą złożyć właściciele hoteli i
podobnych obiektów zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.
Wcześniejsza tarcza 5.0 zwana też tarczą branżową, uprawniała określone branże do zwolnienia z
obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogli o to się ubiegać płatnicy z
sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw. Na podstawie
Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za ten okres.
Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75% za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do
analogicznego miesiąca z ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej
sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki. Co
ważne wszystkie wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych
ZUS – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone. Jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać
zwrot nadpłaty lub przeznaczyć na przyszłe składki.
„Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga
ok 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy ok.
2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych" – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
„W województwie kujawsko-pomorskim kwota zwolnienia z opłacania składek przekroczyła ponad
634,7 mln zł, a w ramach świadczenia postojowego na konta przedsiębiorców i osób wykonujących
umowy cywilnoprawne trafiło ponad 253,6 mln zł ” – mówi Krystyna Michałek.
Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek
za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można
składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0,
terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są
dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.

Od 1 stycznia zleceniobiorca może złożyć wniosek o zwolnienie z naliczania składek
Osoby, które wykonują umowy zlecenia, umowy agencyjne lub inne umowy o świadczenie usług
na rzecz szeroko rozumianej kultury, mogą złożyć do ZUS wniosek, by nie potrącać składek z
ich wynagrodzeń. Dotyczy to umów zawartych lub aneksowanych między 1 stycznia a 31 marca
2021 roku i obejmuje składki za okres od stycznia do końca kwietnia 2021 roku.
Tarcza 6.0 umożliwiła od 1 stycznia składanie wniosków o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od
umów cywilnoprawnych wykonywanych na rzecz szeroko rozumianej kultury. Taki wniosek (RZN) składa
do ZUS-u zleceniobiorca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Niedotrzymanie tego terminu
spowoduje, że ZUS nie będzie mógł rozpatrzyć wniosku. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie
przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS lub za pośrednictwem strony gov.pl. Gdy zleceniobiorca
zdecyduje się na złożenie wniosku RZN, musi niezwłocznie poinformować o tym swojego zleceniodawcę. informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek, trzeba
spełnić kilka warunków. Umowa musi zostać zawarta w ściśle określonym czasie, czyli między 1 stycznia
2021 r.
a 31 marca 2021 r. Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów na rzecz wszystkich
zleceniodawców,
w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek, nie może przekraczać 100% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Zleceniobiorca nie może też podlegać
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia. Co istotne, aby skorzystać
ze zwolnienia
z naliczania składek, przedmiot zawartej umowy musi być związany z działalnością i usługami
określonymi
w Tarczy Antykryzysowej 6.0. mianowicie z:
●

●

●

●

●

działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów
audiowizualnych, teatru, kostiumografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego
i sztuki ludowej;
działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz
w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń
artystycznych,
usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie
architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach w
zakresie pozaszkolnych form edukacji oraz przez przewodników muzeów.

Należy pamiętać o tym, że składki objęte zwolnieniem nie będą zapisane na koncie ubezpieczonego, ale
w okresie zwolnienia ze składek zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których zgłosił do
ubezpieczenia zdrowotnego, zachowają prawo do bezpłatnej opieki medycznej.

Prawie 50 mln zł wsparcia z Tarczy 6.0. już na kontach przedsiębiorców
Niemal 50 mln zł postojowego z Tarczy 6.0 trafiło już na konta przedsiębiorców. A za kilka dni
pierwsi przedsiębiorcy będą mogli zobaczyć efekt zwolnienia z opłacania składek za listopad
2020 r. na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
Branże wymienione w najnowszej tarczy antykryzysowej mogą uzyskać dodatkowe świadczenie postojowe,
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o pomoc. Na konta płatników trafiło
pierwsze 23,6 tys. wypłat świadczeń postojowych na kwotę 48,6 mln zł. - Staramy się, aby pomoc trafiła
do wnioskujących jak najszybciej. Elektroniczny system składania wniosków sprawdza się, dzięki temu
wnioski są szybciej zweryfikowane, a co za tym idzie środki szybciej trafiają na konta przedsiębiorców mówi Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 6.0 można składać tylko elektronicznie przez portal
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz za pośrednictwem strony gov.pl. Szczegółowe
informacje o warunkach wsparcia z Tarczy terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD,
które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.
Zgodnie z Tarczą 6.0 więcej przedsiębiorców może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego.
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać
dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy,
którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedno świadczenie postojowe. Warunkiem pierwszej wypłaty jest
m.in. spadek przychodu, o co najmniej 75% wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Przedsiębiorcy z

tych branż mogą składać wnioski już od 16 grudnia 2020 r.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
Od końca grudnia 2020 r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o dodatkowe postojowe od kolejnych niemal
40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w ustawie). Są to w większości te same
rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe świadczenie
postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo
listopadzie, o co najmniej 40% w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku. Jednorazowe
świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie
postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
Prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dostaną również osoby wykonujące
umowy cywilnoprawne (np. zlecenie, dzieło). Chodzi o umowy zawarte do 15 grudnia 2020 roku. Z
postojowego skorzystają twórcy, artyści, technicy wspomagający kulturę, architekci i osoby, które
świadczą usługi na rzecz muzeów (w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przewodnicy muzeów).
Wnioski o postojowe w ZUS będą mogli składać od 15 stycznia.
Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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