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WStęp

Epidemia SARS-CoV-2 (popularnie nazywanego koronawirusem) do-
prowadziła w Polsce i na świecie do zawirowań gospodarczych. Za-
pewne przerodzą się one w kryzys gospodarczy.

Ograniczenia w  funkcjonowaniu społeczeństw, zamknięte granice 
państwowe, prawne zakazy działalności w wielu branżach przełożyły 
się na spowolnienie, a nawet zatrzymanie wielu dziedzin gospodarki. 
Niewielu jest przedsiębiorców, których nie dotknęły implikacje zwią-
zane z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, 
następnie zaś stanu epidemii. 

Wszystko to sprawiło, że administracja publiczna musiała wpro-
wadzić szczególne rozwiązania prawne mające za zadanie pomóc 
przetrwać wielu przedsiębiorcom te wyjątkowe czasy kryzysu. Spe-
cjalne akty prawne dotyczące tej problematyki popularnie nazywane 
są Tarczą antykryzysową (przy czym powstały już dwie jej wersje 
– Tarcza 1.0 oraz Tarcza 2.0).

Duża część rozwiązań prawnych, o których tu mowa, to regulacje 
w zakresie obciążeń publicznoprawnych:
 – podatków (przede wszystkim dochodowych, ale także VAT czy 

podatków lokalnych),
 – składek na ubezpieczenia społeczne. 

Rozwiązania te zasadniczo pozwalają przedsiębiorcom ubiegać się 
o zmniejszenie swoich obciążeń w tym zakresie.
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W tarczach antykryzysowych istotne miejsce zajmują nie tylko re-
gulacje prawne pozwalające przedsiębiorcom na zmniejszenie swo-
ich obciążeń, lecz także te, których istotą jest możliwość uzyskania 
przez przedsiębiorców pewnych świadczeń od administracji publicz-
nej. Można tutaj wskazać choćby na:
 – świadczenia postojowe dla niektórych przedsiębiorców oraz zle-

ceniobiorców,
 – dofinansowania do wynagrodzeń pracowników ze środków Fun-

duszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisy dotyczące tych szczególnych rozwiązań pisane są trudnym 
językiem. I nie chodzi tutaj tylko o liczbę „zzzzz” w kolejnych artyku-
łach specustawy (np. art. 15zzzzzx), czy też o fakt, że niektóre z nich 
przypominają równania z dwoma niewiadomymi (np. art. 31zy2), ani 
o obszerność tekstu prawnego (obie tarcze antykryzysowe to łącz-
nie 350 stron tekstu). Trudności sprawia także to, że przepisy były 
tworzone pod presją czasu (przez co są po prostu niedopracowane, 
pełne luk i sprzeczności), a duża ich część to wielopiętrowe odesła-
nia (np. „Art. 15zzzzzx. Osoba, o której mowa w art. 15zzzzzu ust. 5, 
przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informację o wprowadzeniu 
w podmiocie ograniczeń, o których mowa w art. 15zzzzzo ust. 2 pkt 2 
oraz o liczbie pracowników, o których mowa w art. 15zzzzzu ust. 5”). 

W przedarciu się przez te regulacje służyć pomocą ma niniejszy po-
radnik. Jest on oparty na dylematach i wątpliwościach zgłaszanych 
przez przedsiębiorców (oraz obsługujących ich doradców podatko-
wych, księgowych, prawników) zainteresowanych poszczególnymi 
rozwiązaniami tarcz antykryzysowych. Publikacja jest zbiorem ponad 
150 odpowiedzi na poszczególne pytania w tym zakresie. Uwzględnia 
nie tylko regulacje zawarte w Tarczy 1.0, lecz także zmiany i nowe 
możliwości wynikające z Tarczy 2.0.
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Powyższe przepisy stanowią zatem, że płatnik składek będący osobą 
prowadzącą działalność, który opłaca składki tylko za siebie, może 
ubiegać się o  zwolnienie z  płatności składek, jeśli jego przychód 
z  działalności nie przekracza określonej kwoty. Kwota ta wynosi 
15 681 zł.

Jeśli Pana(i) przychód z  działalności nie przekracza ww.  kwoty, 
to wówczas może Pan(i) ubiegać się o zwolnienie ze składek. Nie ma 
przeszkód, aby zwrócić się o zwolnienie ze składek za kwiecień oraz 
maj 2020 r.

8. przychód samozatrudnionego 
– netto czy brutto

Prowadzę działalność gospodarczą. Nie zatrudniam nikogo. Jestem 
czynnym podatnikiem VAT. Chciałbym uzyskać zwolnienie ze składek 
ZUS. Jak obliczać przychód uprawniający do zwolnienia ze składek – 
jako kwotę netto czy brutto (z VAT)?

Dla samozatrudnionych warunkiem uzyskania zwolnienia ze skła-
dek ZUS jest to, aby przychód z działalności w rozumieniu przepisów 
o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym 
miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania 
składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. 
Kwota ta wynosi 15 681 zł.

Przepisy powyższe stanowią o przychodzie z działalności w rozumie-
niu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl 
art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. za przychód z działalności uważa się kwoty 
należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu 
wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U po-
datników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych 
podatkiem od towarów i usług za przychód z  tej sprzedaży uważa 
się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług 
(VAT).
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Wyraźnie zatem i  jednoznacznie stanowi się o kwotach należnych 
pomniejszonych o należny podatek od towarów i usług (VAT). Nie 
powinno być zatem żadnych wątpliwości co do tego, że  istotne są 
kwoty netto. Kwoty netto są bowiem przychodem w rozumieniu sto-
sownych przepisów.

9. zwolnienie ze składek – powołani w drodze 
uchwały członkowie zarządu

A co ze składkami na ubezpieczenie społeczne powołanych w drodze 
uchwały członków zarządu, w kontekście możliwości zwolnienia z obo-
wiązku zapłaty składek ZUS?

Ponownie należy tutaj odwołać się do brzmienia art. 31zo ust. 1 spec-
ustawy.

Powołany przepis stanowi, że na wniosek płatnika składek, który na 
29.02.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubez-
pieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należ-
ności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 
zdrowotne, na  Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 
Pomostowych, należne za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., wy-
kazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, je-
żeli był zgłoszony jako płatnik składek przed 1.02.2020 r.

Istotne jest zatem, czy płatnik składek – w tym przypadku spółka z o.o. 
– miał zgłoszonych na 29.02.2020 r. więcej niż dziewięcioro ubezpie-
czonych, czy nie. Nie ma natomiast znaczenia, na podstawie jakiego 
tytułu ci ubezpieczeni są objęci obowiązkiem ubezpieczeń społecznych.

Jeśli w spółce nie ma więcej niż dziewięcioro ubezpieczonych, to wów-
czas można ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zapłacenia składek 
na ubezpieczenia społeczne za wszystkich ubezpieczonych, w  tym 
również za członków zarządu pełniących funkcję na podstawie po-
wołania.



11. Jednoosobowy przedsiębiorca korzystający z „ulgi na start” 95

10. Samozatrudnienie – czy konieczny jest 
spadek przychodów?

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą musi udowadniać utratę 
50% przychodów, czy z automatu nie płaci składek ZUS za 3 miesiące 
w ogóle?

Jak stanowi art. 31zo specustawy, na wniosek płatnika składek, bę-
dącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającego 
składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpie-
czenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych 
należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia eme-
rytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie cho-
robowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i  Fundusz Soli-
darnościowy, należne za okres od 1.03.2020 r. do 31.05.2020 r., jeżeli 
prowadził działalność przed 1.02.2020 r. i przychód z tej działalności 
w  rozumieniu przepisów o  podatku dochodowym od osób fizycz-
nych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek 
o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozo-
wanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospo-
darce narodowej w 2020 r.

W odróżnieniu choćby od przepisów podatkowych, regulacje doty-
czące zwolnienia ze składek ZUS nie warunkują jego zastosowania 
od spadku przychodów. Jedynym w  zasadzie warunkiem złożenia 
wniosku jest to, aby taki jednoosobowy przedsiębiorca niezatrudnia-
jący pracowników (zleceniobiorców) osiągał przychód miesięczny nie 
wyższy niż 15 681 zł.

11. Jednoosobowy przedsiębiorca korzystający 
z „ulgi na start”

Czy dla możliwości skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS ma 
znaczenie to, że samozatrudniony korzystał wcześniej z „ulgi na start” 
w ZUS?
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