
Przedsiębiorca, który z powodu epidemii ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z już

zawartej z ZUS umowy (o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności), może skorzystać

z uproszczonych form pomocy:

ZUS umieścił na swojej stronie internetowej wzory wniosków (odrębne dla osób prowadzących pełną księgowość

i nieprowadzących pełnej księgowości). Tak jak dotąd, wniosek trzeba będzie uzasadnić. Dlatego należy wskazać w jaki

sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Osoby prowadzące pełną księgowość do wniosku muszą dodatkowo dołączyć sprawozdanie finansowe za 2018 lub

2019 r. oraz dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej (wnioski będą bowiem rozpatrywane w ramach

pomocy de minimis).

Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE)

ZUS (LINK), złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub wysłać pocztą.

Tradycyjnie udzielenie ulgi następować będzie w formie umowy. Dlatego po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ZUS

prześle umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany adres e-mail lub pocztą. Podpisane

dokumenty trzeba będzie przekazać z powrotem i zostawić w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub pocztą. Nowością

jest wprowadzenie możliwości wysłania dokumentów do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (LINK).

Trzeba będzie jednak wysłać również papierowe oryginały dokumentów (nie później niż w ciągu 14 dni liczonych

od dnia zakończenia stanu epidemicznego). W przeciwnym wypadku ZUS uzna, że umowa nie została zawarta.
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Przedsiębiorca, który z powodu epidemii ma problemy z płatnością składek może 
skorzystać z uproszczonych form pomocy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedstawił 
szczegółowe informacje dotyczące ulg dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem.

Ułatwienia ZUS dla przedsiębiorców 
– uproszczone wnioski o odroczenie 
lub zawieszenie składek
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informacji lub przygotowania projektu 
wniosku:

odroczenie o 3 miesiące 

terminu płatności składek za okres od 

lutego do kwietnia 2020 r.

zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy 

zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź 

składek wyznaczono w okresie od marca do maja 

2020 r. (tym samym wydłużenia o 3 miesiące 

terminu realizacji zawartej umowy)

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/jak-elektronicznie-wyslac-wniosek-o-odroczenie-terminu-platnosci-skladek-wniosek-zus-eop-/2545804
https://www.zus.pl/documents/10182/3208584/adres+e-mail+oddzia%C5%82%C3%B3w.xls/daf17bd7-8a8a-72bb-bd30-f9b53b1a3526
https://www.linkedin.com/company/kancelaria-ostrowski-i-wsp%C3%B3lnicy
https://www.instagram.com/kancelariaostrowskiiwspolnicy/?hl=pl
https://www.youtube.com/channel/UC4gWBioNlPp5kDbL2Mt2kcQ
mailto:s.benc@ostrowski-legal.net

