
bezprawn a.czen..

Czy bezwarunkowe zwolnienia
z opłacania składek ZUS są
faktycznie bezwarunkowe?

#bezkryzysu

Nie zdążyliśmy jeszcze rozpocząć żywej dyskusji na temat wad

legislacyjnych w zapisach o zwolnienia z opłacania składek ZUS,

a ustawodawca, niejako czytając nam w myślach, już zdążył

wprowadzić poprawki do ustawy.

Tak jak pisaliśmy już poprzednio, zdążyliśmy się już przyzwyczaić,

że każdy nowy dzień w czasach panującej pandemii przynosi nam

nowe rozwiązania nakierowane na zapobieganie, przeciwdziałanie

i zwalczanie skutków COVID-19. Teraz te zmiany następują

praktycznie w każdej godzinieJ
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Zwolnienia, ale nie dla wszystkich…

Jak wskazują zaktualizowane przepisy, zwolnienie przysługiwać

będzie wyłącznie płatnikom, którzy:

1. Na dzień 29 lutego zgłaszali do ubezpieczeń społecznych mniej

niż 10 ubezpieczonych

2. Są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność

zobowiązanymi do opłacania składek wyłącznie na własne

ubezpieczenia z utrzymanym limitem przychodu na poziomie

15 681,00 zł.

Czy takie rozwiązanie rozwiewa już wszystkie wątpliwości?

W żadnymwypadku nie.

Ustawodawca przestał się posługiwać pojęciem

mikroprzedsiębiorcy, zamieniając je na osoby zgłoszone do

ubezpieczeń przez płatnika składek. W ten sposób ze zwolnienia

zostały wyeliminowane podmioty, które:

1. mogą zatrudniać nawet jednego pracownika, ale na potrzeby

pracy zlecały w lutym nawet drobne niskokosztowe usługi

większej liczbie zleceniobiorców (szczególnie dotknięta może

być tym branża eventowa oraz branża reklamowa)
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2. pomimo, że zatrudniają mniej niż 10 osób, faktycznie do

ubezpieczeń zgłosiły m.in. wspólników Spółki, czy też członków

ich rodzin, co czytając treść przepisu pomniejsza liczbę osób

wliczanych do zwolnienia.

Treść zmiany wskazuje na to, że intencją Ustawodawcy jest jeszcze

głębsze ograniczanie katalogu osób, które ze wskazanego

rozwiązania antykryzysowego mogą skorzystać.

Pomimo zmiany, wobec samozatrudnionych postawiony został

warunek osiągnięcia przychodu z prowadzenia działalności

w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony

wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższego

niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego

wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., co daje

dokładnie 15 681,00 zł.

Jak już wcześniej pisaliśmy, taki zapis komentowany jest

negatywnie ze względu na brak uwzględnienia ponoszonych przez

przedsiębiorców kosztów uzyskania przychodu, które nierzadko

mogą być dość wysokie. Można sobie wyobrazić sytuację w której

rzeczywisty dochód przedsiębiorcy oscyluje w granicach

minimalnego wynagrodzenia, a pomimo tego przychód będzie
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przekraczał kwotę 15.681,00 zł. W takim przypadku przedsiębiorca

ze zwolnienia nie skorzysta.

Na chwilę obecną podtrzymujemy dla wszystkich innych grup

przedsiębiorców, rekomendację złożenia w Zakładzie

Ubezpieczeń Społecznych uproszczonego wniosku o odroczenie

terminu płatności składek (formularz ZUP EOP), co tak

naprawdę sprowadza się do skumulowania kolejnych kosztów

w późniejszym terminie.

Krokiem w dobrą stronę jest zmiana zwolnienia z opłacania

składek, na zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek.

Zapis w nowym brzmieniu raczej przesądza, że pracodawca nalicza

składki, a dopiero potem jest zwolniony z ich odprowadzenia. Tym

samym nawet jeżeli pracodawca umówił się z pracownikiem

(zleceniobiorcą) na kwotę wynagrodzenia brutto, wypłaci mu kwotę

netto, taką jaką wypłaca po odliczeniu składek przewidzianych

przepisami.

Cieszymy się, że ustawodawca dostrzegł tę samą lukę na którą

zwróciliśmy uwagę w ostatnim komentarzu oraz ją skorygował.
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Aby móc skorzystać z proponowanego przez rząd rozwiązania

koniecznym będzie złożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

stosownego wniosku. Mimo tego, że zwolnienie obejmować ma

okres od 1 marca do 31 maja br., to przedmiotowy wniosek będzie

można złożyć aż do 30 czerwca. Sam wniosek również musi

zawierać określone dane, w tym jak doprecyzowuje art. 31zp ust. 2

pkt. 3 ustawy o tarczy antykryzysowej – inne informacje niezbędne

do umorzenia składek.

Patrząc jak szybko zmieniają się propozycje ustawodawcy

w ramach tarczy antykryzysowej, na omówienie samej procedury

składania stosownych wniosków oraz ich rozpoznawania przez

Organ Rentowy zdecydowanie powinniśmy poczekać do czasu

faktycznego wprowadzenia przepisów w życie.

Rozumiejąc z jak dużymi problemami w czasie epidemii Covid-19

borykają się przedsiębiorstwa, każdego dnia od rana do późnych

godzin nocnych śledzimy i analizujemy wszystkie zmiany

przepisów, tak aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc

zaproponować naszym klientom narzędzia, z których będą mogli

oni skorzystać, aby w mniejszym stopniu odczuć skutki kryzysu.
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O efektach naszych prac będziemy Państwa informować na

bieżąco – tak samo szybko jak informujemy o aktualizacja projektu

ustawy.
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