
Każdy płatnik składek, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa
może wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty należności
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne,
rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne oraz
Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur
Pomostowych bez poniesienia opłaty prolongacyjnej. Dotyczy to
składek za okres od 1 stycznia 2020 r.

W ramach tzw.
Tarczy
antykryzysowej
istnieje możliwość
otrzymania ulgi w
opłacaniu składek
bez ponoszenia
opłaty
prolongacyjnej.
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KAŻDY PŁATNIK SKŁADEK, NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWA MOŻE WNIOSKOWAĆ O ODROCZENIE LUB
ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU SKŁADEK NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (EMERYTALNE, RENTOWE,
CHOROBOWE, WYPADKOWE), UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
ORAZ FUNDUSZ PRACY, FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY,
FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH I
FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH BEZ PONIESIENIA OPŁATY
PROLONGACYJNEJ. DOTYCZY TO SKŁADEK ZA OKRES OD 1
STYCZNIA 2020 R.

Ty samym, powyższa możliwość jest jedynym udogodnieniem w
zakresie składek na ubezpieczenia dla przedsiębiorców
zatrudniających ponad 9 pracowników (mikroprzedsiębiorcy
zatrudniający do 9 pracowników mogą ubiegać się o zwolnienie ze
składek za okres marzec - maj 2020 r).
 
 



Celem regulacji jest umożliwienie opłacenia składek ZUS w późniejszym terminie lub na
dogodniejszych warunkach. W odróżnieniu od zwolnienia ze składek, przewidzianego jedynie dla
mikroprzedsiębiorców, składki nie zostają umorzone a jedynie odłożone w czasie.

 
Możliwość taka istniała już wcześniej, jednak tzw. Tarcza antykryzysowa znosi naliczanie opłaty
prolongacyjnej przy skorzystaniu z takiej ulgi. 
 
Oznacza to, że płatnik zapłaci należne składki w innym terminie ale w tej samej wysokości – nie
poniesie dodatkowych kosztów ani odsetek.

czas od kiedy prowadzona jest działalność,
wielkość przedsiębiorstwa – ulgę może otrzymać także mały, średni i duży przedsiębiorca,
nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek – jednakże zwolnienie z opłaty
prolongacyjnej dotyczy wyłącznie składek za okres od 1 stycznia 2020 r.,
skorzystanie z innej formy pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej.

Okoliczności, które nie wpływają na możliwość uzyskania ulgi:

Warunki jakie należy spełnić aby móc uzyskać ulgę:

bycie płatnikiem (np. pracodawcą, przedsiębiorcą jednoosobowym) składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne,
trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19,

Procedura uzyskania ulgi:

ubieganie się o ulgę odbywa się poprzez złożenie wniosku do ZUS na specjalnie
przygotowanym formularzu,
we wniosku należy wskazać o jaką formę ulgi się ubiegamy - odroczenie terminu płatności,
rozłożenie należności na raty, czy łącznie obie formy,



wniosek musi być uzasadniony – należy wskazać, w jaki
sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację
finansową i brak możliwości opłacenia w terminie
należności,
wniosek można złożyć elektroniczne, pocztą lub osobiście
poprzez wrzucenie do skrzynki na dokumenty w
placówce ZUS,
wniosek należy złożyć okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w
okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

prawidłowe
wypełnienie i
złożenie wniosku,

odpowiednie
uzasadnienie
wniosku poprzez
określenie i opisanie
wpływu
koronawirusa na
sytuację finansową i
brak możliwości
opłacenia należności,

zawarcie z ZUS
przedmiotowej
umowy,

reprezentacja w
ewentualnym sporze
z ZUS, także przed
sądem,

uzyskanie innych
świadczeń i form
pomocy w ramach
tarczy
antykryzysowej.

W czym możemy Ci
pomóc?
 

 

 

 

 

UWAGA!

Niestety, złożenie wniosku, nawet przy spełnianiu
wszystkich przesłanek nie gwarantuje udzielenia ulgi.
 
Odmowa przyznania ulgi wydawana jest w formie
decyzji, od której przysługuje wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy a dalej ewentualne odwołanie
do sądu.
 
Jeżeli z kolei ZUS przychyli się do wniosku, należy
zawrzeć z ZUS umowę.



W przygotowaniu dokumentów do przeprowadzenia w sposób zdalny
posiedzeń zarządu, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń/zgromadzeń
wspólników.
W renegocjacji warunków umów z Twoimi kontrahentami ze względu na
nadzwyczajne okoliczności (pandemia COVID-19).
W restrukturyzacji Twojego przedsiębiorstwa i restrukturyzacji pod kontem
optymalizacji kosztów bieżącej działalności. 
W weryfikacji czy zapewnili Państwo pracownikom bezpieczne warunki pracy
lub też czy podjęliście Państwo kroki zgodne z prawem.
W pozyskaniu nowych źródeł finansowania, w tym finansowania publicznego,
w działaniach ukierunkowanych na utrzymanie przyznanego już finansowania.  
W skorzystaniu z możliwości przesunięcia / odroczenia w czasie zobowiązań
podatkowych lub zobowiązań wobec ZUS, w tym w zweryfikowaniu
nadchodzących terminów płatności. 
W sprawdzeniu możliwości aplikowania o skorzystania z instrumentów
wsparcia dla Państwa firmy.
W dokonaniu przeglądu kluczowych umów / umów kredytowych, pod kątem
istnienia przepisów dotyczących siły wyższej, ich ewentualnego wpływu na
Państwa działalność, w tym w ewentualnym powiadamianiu kontrahentów np. o
sile wyższej lub o wszelkich innych możliwościach wynikających z postanowień
zawartych w umowach.
W ustaleniu strategii prawnej w celu złożenia lub obrony roszczenia, w tym w
oszacowaniu i ocenie potencjalnej odpowiedzialności.
W ustaleniu konstrukcji optymalizacji kosztów zatrudnienia pracowników.
W przygotowaniu szytych na miarę porozumień zawieszających zakładowe
przepisy prawa pracy lub zmieniających warunki pracy i płacy.
W przygotowaniu wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy.
W przeprowadzenie reorganizacji zakładu pracy, w tym zwolnień grupowych,
redukcji lub likwidacji stanowisk pracy.

 

W czym możemy Ci pomóc?
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