Pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej

Zwolnienie z opłacania składek

Rodzaj pomocy

Kogo dotyczy

Zwolnienie z
opłacania składek
za lipiec-wrzesień
2020 r.

Płatnik składek, który prowadzi
przeważającą działalność gospodarczą
oznaczoną PKD:
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z,
71.11.Z, 90.03.Z,90.04.Z

Zwolnienie z
opłacania składek
za lipiec-wrzesień
2020 r.

Płatnik składek, który:
• świadczy usługi na rzecz muzeów w
rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach
(PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59 [85.59.A i
85.59.B], 85.60.Z)
• prowadzi muzeum w rozumieniu ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach nie
będące instytucją kultury, o zakończonym
procesie organizacji muzeum i wpisanym
do wykazu muzeów,
o którym mowa w art. 5b ustawy z dnia 21
listopada 1996 r. o muzeach.

Termin składania
wniosków

Warunki

Wniosek możesz złożyć
do 15 marca 2021 r.

• Prowadzisz na dzień złożenia wniosku działalność gospodarczą z kodem PKD wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy".
• Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.
• Przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), jaki uzyskałeś w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za
który składasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś
w tym samym miesiącu w 2019 r.,
• Złożyłeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października
br. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania),
• Złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-B6) nie później niż do 15 marca 2021 r.

Wniosek możesz złożyć
do 15 marca 2021 r.

• Prowadzisz na dzień złożenia wniosku przeważającą działalność gospodarczą z kodem PKD wymienionym w sekcji "Kogo
dotyczy".
• Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.,
• Przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), jaki uzyskałeś w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który
składasz wniosek o zwolnienie z opłacania składek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu, który uzyskałeś w tym
samym miesiącu w 2019 r.
• Złożyłeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października
br. (chyba, że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania)
• Złożysz wniosek o zwolnienie z opłacania składek (RDZ-M) nie później niż do 15 marca 2021 r.

Zwolnienie z
obowiązku opłacania
składek
za styczeń 2021 r.

Wniosek możesz złożyć
Płatnik składek, który prowadzi
w ZUS
przeważającą działalność
od 1 lutego 2021 r.
gospodarczą oznaczoną PKD:
(najpóźniej możesz
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z złożyć wniosek do 31
marca 2021 r.)

• Prowadzisz na 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą z kodem PKD wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy".
• Uzyskałeś przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
• Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
• Przekazałeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. nie później niż do 28 lutego 2021 r.
(chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania)
• Złożysz wniosek o zwolnienie RDZ-B7 nie później niż do 31 marca 2021 r.

Zwolnienie z
obowiązku opłacania
składek
za grudzień i styczeń
2021 r.

Płatnik składek, który prowadzi
przeważającą
działalność gospodarczą oznaczoną PKD:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z,
55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B,
56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z,
59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z,
74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z,
85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A,
85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D,
90.01.Z, 90.02.Z,
90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z,
93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B,
93.29.Z (ten kod nie obowiązuje od
1.08.2020 r., został podzielony
na dwa, tj. 93.29.A i 93.29.B), 96.01.Z,
96.04.Z)

Wniosek możesz złożyć
do ZUS
od 1 lutego 2021 r.
(najpóźniej możesz
złożyć wniosek do 31
marca 2021 r.)

• Prowadzisz na 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą z kodem PKD wymienionym w sekcji "Kogo dotyczy".
• Uzyskałeś przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających
miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w
analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
• Byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r.
• Przekazałeś deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. nie później niż do 28 lutego 2021 r.
(chyba że jesteś zwolniony z obowiązku ich składania)
• Złożysz wniosek o zwolnienie RDZ-B7 nie później niż do 31 marca 2021 r.

Wniosek możesz złożyć
nie później niż w terminie
7 dni od dnia zawarcia
umowy zlecenia
(wniosek złożony po tym
terminie nie będziemy
rozpatrywać)

• Zawarłeś umowę zlecenia między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.
• Przedmiot zawartej umowy związany jest z:
- działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru,
kostiumogra i, scenogra i, reżyserii, choreogra i, 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, przez przewodników muzeów).
• Łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym
składasz wniosek nie przekracza 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
• Nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Zwolnienie z
naliczania składek za
osoby wykonujące
umowę
cywilnoprawną

Zleceniobiorca wykonujący umowę
cywilnoprawną zawartą
w okresie 1.01-31.03.2021 r.

Wniosek

Forma
złożenia
wniosku

Ile razy
można
wystąpić o
pomoc

Kwota pomocy

RDZ-B

1zwolnienie
za lipiec
1Tylko
zwolnienie
elektroniczna za sierpień
1zwolnienie
za
wrzesień

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec,
sierpień, wrzesień 2020 r.
W przypadku płatników opłacających składki na własne
ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy
wymiaru, która obowiązuje płatnika.

RDZ-M

1zwolnienie
za lipiec
1Tylko
zwolnienie
elektroniczna za sierpień
1zwolnienie
za
wrzesień

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych wykazana w deklaracji rozliczeniowej za lipiec,
sierpień, wrzesień 2020 r.
W przypadku płatników opłacających składki na własne
ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy
wymiaru, która obowiązuje płatnika.

RDZ-B7

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
1Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Tylko
zwolnienie Pomostowych wykazana w deklaracji rozliczeniowej za styczeń
elektroniczna za styczeń 2021 r.
2021 r.
W przypadku płatników opłacających składki na własne
ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy
wymiaru, która obowiązuje płatnika.

RDZ-B7

1zwolnienie
za
grudzień
Tylko
2020 r.
elektroniczna
1zwolnienie
za styczeń
2021 r.

Kwota składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie
zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur
Pomostowych wykazana w deklaracji rozliczeniowej za grudzień
2020 i styczeń 2021 r.
W przypadku płatników opłacających składki na własne
ubezpieczenia kwota składek naliczonych od najniższej podstawy
wymiaru, która obowiązuje płatnika.

Dla każdej
Tylko
umowy
elektroniczna
zlecenia.

Zwolnienie z należnych składek za okres od 1 stycznia 2021 r. do
30 kwietnia 2021 r. dla każdej umowy zlecenia do wysokości
maksymalnej kwoty podstawy wymiaru składek
(nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia).
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