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W dobie pandemii wiele firm ma problemy z płynnością finansową. Część firm skorzystała ze
zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia
postojowego. Przedsiębiorcy mają jeszcze do dyspozycji inne formy wsparcia jak odroczenie
terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej, a także
odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

      

Jedną z form wsparcia dostępnych dla przedsiębiorców, którzy w związku z koronawirusem
mają trudności z terminowym opłaceniem składek w ZUS jest odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie ich na raty - bez opłaty prolongacyjnej. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020r. Nie
ma przy tym znaczenia wielkość firmy czy od kiedy prowadzona jest działalność. Z ulgi mogą
skorzystać także samozatrudnieni. – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS
województwa kujawsko-pomorskiego.

  

Dzięki uldze przedsiębiorca będzie mógł opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Ważne
jest, kiedy przedsiębiorca złoży wniosek o taką ulgę. Jeżeli złoży go przed terminem płatności,
to ZUS 
 nie naliczy żadnych odsetek za zwłokę. Jeśli wniosek złoży po terminie płatności składek -
konieczne będzie naliczenie odsetek za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

  

Jeśli przedsiębiorca ma zadłużenie z lat ubiegłych, może złożyć wniosek o rozłożenie tych
należności na raty, ale już na ogólnych zasadach, gdzie będzie naliczona opłata prolongacyjna
(dla składek, które dotyczą 2020 roku – już nie). – wyjaśnia rzeczniczka.

  

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

  

ZUS na wniosek płatnika składek może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę należności
za okres od stycznia 2020 r. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy
mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Nie ma przy tym
znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w
sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności, co
spowodowało konieczność naliczenia odsetek za zwłokę. – informuje Krystyna Michałek.
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Doradca w ZUS pomoże

  

Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie
naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w każdej placówce ZUS. Na podstawie
informacji przedstawionych przez klienta, doradca przedstawi najdogodniejsze formy
uregulowania zobowiązań, dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta oraz jego możliwości
finansowych. –wyjaśnia rzeczniczka.
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