Druk nr 299
Warszawa, 26 marca 2020 r.
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM-10-29-20

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Z poważaniem
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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2019, do czasu ich udostępnienia uwzględnia się dane z ostatniego dostępnego zbadanego
rocznego sprawozdania finansowego danego podmiotu, a w razie gdy podmiot nie był w
okresie wcześniejszym

zobowiązany do sporządzenia rocznego

sprawozdania

finansowego, inne dostępne dane sprawozdawcze za 2019 rok. Przepis zdania pierwszego
stosuje się odpowiednio do zbadanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
niebędący rokiem kalendarzowym, zakończony w 2019 r., które nie zostały sporządzone
i zatwierdzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanego dalej
„płatnikiem składek”, zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy,
Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub
Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31
maja 2020 r., za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi
współpracujące, za pracowników oraz za osoby wykonujące pracę na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące
zlecenia, i osoby z nimi współpracujące, zwane dalej „zwolnieniem z tytułu
nieopłaconych składek”.
2. Zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek przysługuje, jeżeli płatnik składek:
1)

jest osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych lub w innych
przepisach odrębnych;

2)

wykonywał działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.;

3)

jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców;

4)

nie korzystał z innych form pomocy dla przedsiębiorców przewidzianych w art. 15g
oraz art. 15zq;

5)

osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu
nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – w
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przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zobowiązanej do opłacania
składek wyłącznie na własne ubezpieczenia.
3. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność zwolnieniu z tytułu
nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek, o których mowa w ust. 1,
ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.
4. W przypadku zwolnienia z tytułu nieopłaconych składek, składki na
ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r. są finansowane z budżetu państwa. Odsetek za opóźnienie w opłacaniu
składek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się.
Art. 31zp. 1. Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu
składek, o których mowa w art. 31zo, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia
31 maja 2020 r., zwany dalej „ wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik
składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30
czerwca 2020 r.
2. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:
1)

dane płatnika składek:

a)

imię i nazwisko, nazwę skróconą;

b)

numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub
jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c)

adres do korespondencji;

2)

oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2, potwierdzające
uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300%
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej w 2020 r.;

3)

inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4)

podpis wnioskodawcy.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W
oświadczeniu

jest

zawarta

klauzula

następującej

treści:

,,Jestem

świadomy

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie
dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem

