Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ABOLICJA
DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE NA DZIEŃ 1 WRZEŚNIA 2012 R.

PROWADZIŁY DZIAŁALNOŚĆ POZAROLNICZĄ
Szanowny Kliencie,
Z dniem 15 stycznia 2013 r. weszły w życie przepisy ustawy o umorzeniu
należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność, która została opublikowana w Dzienniku
Ustaw z 2012 r., pod pozycją 1551.
Ustawa ta umożliwia umorzenie zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne osobom zobowiązanym do opłacania składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

r Sprawdź, czy możesz ubiegać się o umorzenie należności
Jeżeli jesteś osobą, która:
— w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegała obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu
z tytułu:
q prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej
lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu
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albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej,
— i posiada zadłużenie za ten okres,
to możesz wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie
zadłużenia.
q

U WAG A! O umorzenie, o którym mowa wyżej, mogą wystąpić również
osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które – stosowną decyzją
– przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika
z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia
za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

r Jakie należności mogą zostać umorzone?
Umorzone mogą zostać:
— nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe
oraz wypadkowe, za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności za okres od 1 stycznia
1999 r. do 28 lutego 2009 r.,
— należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę, opłaty
prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.
U WAG A! Nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie
zdrowotne i Fundusz Pracy również podlegają umorzeniu, ale tylko
za taki okres, za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenia
społeczne.

r Jakie musisz spełnić warunki, by umorzono Ci należności?
Na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności nie możesz posiadać
zadłużenia z tytułu składek niepodlegającego umorzeniu, tj.:
— należności z tytułu składek za osoby zgłaszane przez Ciebie do
ubezpieczeń (pracowników, zleceniobiorców, osoby współpracujące,
nakładców itp.) – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wydania
decyzji o umorzeniu,
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— należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za siebie –
za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. – które
nie chcesz aby zostały umorzone,
— należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz
Pracy za siebie – za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego
2009 r. – które nie będą podlegały umorzeniu,
— należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie
zdrowotne i Fundusz Pracy należnych za siebie – za okres od dnia
1 marca 2009 r. do dnia wydania decyzji o umorzeniu należności.
U WAG A! Należności niepodlegające umorzeniu podlegają spłacie
wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi do dnia wpłaty włącznie.

r W jakim terminie musisz opłacić należności niepodlegające
umorzeniu?
Należności niepodlegające umorzeniu musisz zapłacić w terminie 12 miesięcy od
daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia należności.
Jeżeli nie będziesz miał możliwości spłacenia należności niepodlegających
umorzeniu w wymienionym terminie, możesz wystąpić do ZUS z wnioskiem o rozłożenie ich na raty. Rozłożenie na raty takich należności będzie
odbywać się na dotychczas obowiązujących zasadach, tj. na podstawie
art. 29 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych1. Pamiętaj jednak, że na raty nie mogą zostać rozłożone należności w kwocie odpowiadającej wysokości składki na ubezpieczenie emerytalne, a także składki
na ubezpieczenie zdrowotne za ubezpieczonych niebędących płatnikami
składek na własne ubezpieczenia (np. pracowników, zleceniobiorców),
wraz z odsetkami za zwłokę, co oznacza, że jednym z warunków rozłożenia zadłużenia na raty jest opłacenie tych należności.

r Jak złożenie wniosku o umorzenie wpłynie na dotychczas
realizowany przez Ciebie układ ratalny?
Jeśli realizujesz już umowę o rozłożeniu na raty zadłużenia, które obejmuje
m.in. okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., nieopłacone do dnia
1

Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.
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złożenia wniosku należności podlegające umorzeniu zostaną wyłączone
z umowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotuje aneks do umowy,
który będziesz musiał podpisać.
U WAG A! ZUS wyda Ci decyzję o umorzeniu dopiero po opłaceniu
należności rozłożonych na raty.

r Jaki wpływ na wymagalność składek i postępowanie egzekucyjne
ma złożenie wniosku o umorzenie należności?
W okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie należności do dnia
uprawomocnienia się decyzji o umorzeniu zawieszeniu ulega:
— postępowanie egzekucyjne – prowadzone przez dyrektora oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, naczelnika urzędu skarbowego
lub komornika sądowego,
— bieg terminu przedawnienia należności – zarówno podlegających,
jak i niepodlegających umorzeniu.
U WAG A! Zawieszenie postępowania egzekucyjnego może stanowić
pomoc publiczną.

r Co to jest pomoc publiczna?
Przepisy dotyczące pomocy publicznej mają zastosowanie tylko
do przedsiębiorców, tj. osób prowadzących pozarolniczą działalność,
w chwili ubiegania się o ulgę lub umorzenie.
Pomoc publiczna to pomoc, która spełnia łącznie cztery warunki:
— udzielana jest przez państwo – w tym przypadku przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych,
— stanowi korzyść dla przedsiębiorcy, ponieważ jest udzielana przez ZUS
na lepszych warunkach niż oferowane na rynku, np. przez banki,
— ma charakter selektywny, tzn. nie otrzymują jej wszyscy
przedsiębiorcy,
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— zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa negatywnie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej – stąd też musi być monitorowana.
U WAG A! ZUS nie udziela pomocy w formie przekazania przedsiębiorcy
środków pieniężnych.
Zasadniczo, na podstawie przepisów ustawy o umorzeniu należności
powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące
pozarolniczą działalność, ZUS będzie udzielał przedsiębiorcom pomocy
de minimis.
W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność udzielenia pomocy na restrukturyzację.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o pomocy publicznej, zajrzyj na stronę
www.zus.pl lub zapytaj o nią w jednostce organizacyjnej ZUS.

r Czy umorzenie należności będzie miało dla Ciebie jakieś negatywne
konsekwencje?
Umorzenie należności z tytułu składek spowoduje, że okres za jaki składki
zostały umorzone nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy
ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

r Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Wniosek o umorzenie należności możesz złożyć w terminie od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r.:
— osobiście, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS
– bez względu na siedzibę Twojej ﬁrmy lub miejsce zamieszkania, bądź
— za pośrednictwem poczty.
Jeżeli chciałbyś skorzystać z gotowego wniosku o umorzenie, jego wzór
jest dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
www.zus.pl.
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U WAG A! Jeżeli w okresie od 15 stycznia 2013 r. do 15 stycznia 2015 r.
została lub zostanie wydana Ci przez ZUS:
— decyzja o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,
— decyzja o wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe
ubezpieczenia społeczne,
— decyzja o odpowiedzialności za zadłużenie z tytułu składek za osoby
prowadzące pozarolniczą działalność,
wniosek o umorzenie możesz złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia
uprawomocnienia się tej decyzji, chyba że termin do 15 stycznia 2015 r.
jest dla Ciebie korzystniejszy.

r Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
Do wniosku o umorzenie należności powinny zostać dołączone:
— wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, które otrzymałeś
w roku, w którym ubiegasz się o pomoc, oraz w ciągu dwóch
poprzedzających go lat (może być to również Twoje oświadczenie),
albo oświadczenie, że nie otrzymałeś pomocy de minimis w tym
okresie (odpowiedni druk jest dostępny w jednostkach ZUS),
— wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu
się o pomoc de minimis” (druk jest dostępny w jednostkach ZUS
oraz pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387)
lub
— wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę” – w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie
lub rybołówstwie (druk jest dostępny w jednostkach ZUS oraz pod
adresem: www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf),
— oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia
kategorii ratingowej (druk jest dostępny w jednostkach ZUS oraz
na stronie: www.zus.pl).
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r Gdzie znajdziesz informacje dotyczące umorzenia należności?
Informacje na temat umorzenia należności z tytułu składek można
uzyskać:
— w każdej jednostce organizacyjnej ZUS, w sali obsługi klientów,
— na stronie internetowej: www.zus.pl.

*
Niniejsza ulotka ma charakter informacyjny, nie stanowi wykładni prawa.

Warszawa, styczeń 2013 r.
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