Zwolnienie z opłacania ZUS przez 3 miesiące
Wypełnij, jeżeli nie prowadzisz działalności w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku
I do Traktatu o funkcjonowaniu UE:

Jakie warunki należy spełnić?
1
2
3

Twoja odpowiedź:

Wniosek:

Czy prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.?

TAK

spełniasz warunek

Czy opłacałeś składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne?

TAK

spełniasz warunek

Czy korzystałeś do tej pory ze świadczeń z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy?

NIE

spełniasz warunek

Czy w grudniu 2019 r. Twoja firma znajdowała się w trudnej sytuacji i nie regulowała
swoich zobowiązań?*

NIE

spełniasz warunek

NIE

spełniasz warunek

4 *) czy spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym?
Czy Twoja firma zalegała w opłacaniu składek do ZUS należnych
5 do 31 grudnia 2019 r.?

Czy spełniasz warunki odnośnie wielkości przychodów?
Za jaki PIERWSZY miesiąc chciałbyś złożyć wniosek o zwolnienie z ZUS?
Jaki osiągnąłeś przychód* w miesiącu, który wskazałeś powyżej
*) PRZYCHÓD to np. wartość wystawionych faktur netto, odsetki itd.

Twoja odpowiedź:

Wniosek:

marzec
14 520 PLN spełniasz warunek

Jaką pomoc możesz otrzymać?
W jakiej wysokości opłacasz ZUS?
Maksymalna pomoc dla Twojej firmy* >>>
policzona jako trzykrotność świadczenia, które płacisz do ZUS

1 431 PLN
4 294 PLN

0

Osoby korzystające z ulgi na start nie mogą korzystać ze zwolnieinia.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Wniosek RDZ do ZUS
Dokumenty rozliczeniowe, czyli deklaracje, za okres marzec-maj 2020 r.

termin
30 czerwca 2020 r.
30 czerwca 2020 r.

art.31 zo.

*) Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców.Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze
zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie
dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące
dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na
własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu
chorobowym na 1 lutego 2020
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