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ZUS: nie przegap terminu na złożenie wniosku w ramach Tarczy 9.0.

Do jutra (30 czerwca) przedsiębiorcy mają czas, żeby złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 
2020 oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021. Wnioski można składać tylko elektroniczne, za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. 

Jeżeli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi 
dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień.
- Przypomnę, że o wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w 
Polsce COVID-19. To ponad 60 branż, w tym te, które już wcześniej otrzymały pomoc w ramach poprzedniej 
tarczy oraz kilkanaście kolejnych rodzajów działalności, w tym: salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy 
meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych - przypomina Beata 
Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
Wsparcie w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy zgłoszeni byli w 
ZUS jako płatnicy składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą 
działalność oznaczoną jednym z kodów PKD wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy mogą uzyskać (w 
zależności od branży) zwolnienie ze składek za odpowiednio za grudzień 2020 i styczeń 2021 r., za luty 2021 r.,
za marzec i kwiecień 2021 r. lub za sam kwiecień 2021 r., jeżeli spełnione zostaną wszystkie warunki określone
w przepisach.
Miliony umorzone
Dotychczas Oddziały ZUS województwie śląskim udzieliły zwolnienia ze składek przedsiębiorcom w ramach 
odsłon wszystkich Tarcz antykryzysowych na łączną kwotę 1,76 mld zł. W ramach Tarczy 9.0 kwota umorzenia 
przekroczyła 70 mln zł, a wnioski wciąż wpływają. 
Także postojowe dla przedsiębiorców
Przedsiębiorcy z określonych branż mogą otrzymać świadczenie postojowe od jednego do maksymalnie pięciu
razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie
poprzednich  rozporządzeń.  Wniosek  o  to  świadczenie  można  złożyć  najpóźniej  w  ciągu  3  miesięcy  od
miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Dane dla poszczególnych Oddziałów ZUS w woj. śląskim dotyczącym kwoty umorzenia należności składek w 
ramach Tarczy 9.0

Polska 652 043 640

1 O/ZUS Bielsko-Biała 14 651 830
2 O/ZUS Chorzów 12 575 590
3 O/ZUS Częstochowa 8 251 900
4 O/ZUS Rybnik 15 184 020
5 O/ZUS Sosnowiec 8 562 460
6 O/ZUS Zabrze 11 415 100

woj. śląskie 70 640 900
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