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2.1. Formy opodatkowania działalności    

gospodarczej  
 

A. Zasady ogólne  
 

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie musi składać do         

urzędu skarbowego oświadczenia jeżeli zamierza rozliczać się na zasadach         

ogólnych (skala podatkowa). Taka forma opodatkowania przysługuje już z mocy          

prawa. Zasada ta również ma zastosowanie w przypadku, gdy podatnik rozliczający           

się w roku ubiegłym skalą podatkową nie zamierza zmienić tej formy opodatkowania. 

 

Podstawa opodatkowania w skali podatkowej  
 

Podstawą opodatkowania wg skali podatkowej jest dochód. Dochód stanowią         

osiągnięte przychody w danym roku podatkowym pomniejszone o koszty uzyskania          

przychodów. 

 

Decydując się na tę formę opodatkowania przedsiębiorca musi wziąć pod uwagę, że            

na koniec roku rozlicza się na deklaracji PIT-36 w której oprócz dochodów z             

działalności gospodarczej musi uwzględnić również dochody z innych źródeł         

opodatkowanych na tych samych zasadach (o ile one wystąpiły i nie podlegają pod             

inne przepisy np. ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym).  

Zawsze pamiętaj o analizie. Opodatkowanie na zasadach ogólnych może być          

niekorzystne w przypadku, gdy dochody te w sumie przekroczą 85 528,00 (do tej             

kwoty podatnik płaci podatek w wysokości 17%) przedsiębiorca zobowiązany jest do           

obliczenia podatku stosując podwyższoną stawkę wynoszącą 32%. 

Pamiętaj jednak by brać całokształt sytuacji podatnika - czyli przeprowadzić wywiad           

czy ma żonę (to pytanie jest uzasadnione z punktu optymalizacji podatkowej), dzieci            

- w jakim wieku, czy żona osiąga dochody etc… To wszystko ma znaczenie w              
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momencie rozliczania działalności na koniec roku ze względu na możliwość          

zastosowania określonych ulg podatkowych.  

  

Zadanie 1 - w zeszycie ćwiczeń - Zadania Moduł II  

 

Zadanie 2 - w zeszycie ćwiczeń - Zadania Moduł II  

 

 

Przykład obliczania zaliczki na podatek dochodowy dla dochodu        

przewyższającego pierwszy próg podatkowy.  
 

W 2020 roku w styczniu podstawa do opodatkowania u Pana Jana Kowalskiego            

prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach       

ogólnych  wyniosła 120 000,00 zł. Jak zatem obliczyć podatek? 

 

Etap pierwszy: do kwoty 85.528 zł obliczamy podatek według pierwszego progu: 

 

85 528,00 *17% =  14 539,76 zł 

 

Etap drugi: Obliczamy podatek od kwoty, która przekracza pierwszy próg: 

 

(120 000,00- 85.528 zł) * 32% = 11031,00 zł 

 

Etap trzeci: Dodajemy do niego należność wyliczoną z pierwszego progu – 14            

539,76 zł 

 

11 031,00+14 539,76= 25 570,76 podatek od którego po odjęciu zapłaconych za            

grudzień składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości: 294,78 zł (294,78 zł to            

kwota składki zdrowotnej za grudzień 2019 zapłaconej w styczniu 2020 podlegającej           

odliczeniu - 7,75%- składki zdrowotne możemu odliczyć od podatku w momencie           
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zapłaty) otrzymamy podatek do zapłaty tj.: 25 275,98 zł (w zaokrągleniu:25 276,00            

zł)  

 

Zadanie 3 z zeszytu ćwiczeń: Zadania Moduł II 

 

 

Zalety rozliczania dochodów z działalności opodatkowanych na       

zasadach ogólnych:  
 

 

● obniżenie przychodów o koszty ich uzyskania, 

● uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek, 

● pomniejszenie dochodu o straty z działalności gospodarczej poniesionej w         

latach poprzednich, 

● korzystanie z odliczeń od podatku np. z tytułu ulgi na dzieci (pobierz            

przewodnik po ulgach i odliczeniach)  

● rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla          

osób samotnie wychowujących dzieci. 

 

 

B. Opodatkowanie dochodów podatkiem liniowym  
 

 

Bez względu na wysokość osiągniętych dochodów podatek przy tej formie          

opodatkowania jest niezmienny i wynosi 19%. 

 

Przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej podatnik, który chce        

opodatkować dochody z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem liniowym        

zaznacza odpowiednie pole w składanym wniosku o rejestrację działalności         

CEIDG-1.  
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Rozliczanie bez zmian w nowym roku podatkowym a obowiązek         

zgłoszenia tego faktu do urzędy skarbowego:  
 

Jeżeli w danym roku podatnik rozliczał się na zasadach podatku liniowego w            

następnym roku podatkowym nie musi składać do urzędu skarbowego żadnego          

oświadczenia jeżeli nie zamierza zmienić tej formy opodatkowania. 

 

 

Stawka podatku - podatek liniowy  
 

Przy opodatkowaniu podatkiem liniowym stawka podatku jest niezmienna bez         

względu na osiągnięte dochody i wynosi 19%. Na zakończenie roku podatnik składa            

do właściwego urzędu skarbowego zeznanie roczne PIT-36L. 

 

 

Ulgi i odliczenia, które mogą stosować podatnicy korzystający z         

podatku liniowego  
 

 

● straty poniesione w działalności gospodarczej w latach ubiegłych 

● zapłacone w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne swoje i          

osoby współpracującej 

● dokonane w roku podatkowym wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia         

emerytalnego 

● koszty poniesione na działalność badawczo rozwojową. 

 

Uwaga na wyłączenia.  
 

Stosując tę formę opodatkowanie podatnik nie może: 

● rozliczać się wspólnie z małżonkiem  
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● rozliczać się na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących         

dzieci 

● nie można opodatkować niektórych firm prowadzonych przez podatnika        

liniowo, a pozostałych podatkiem według skali podatkowej.  

UWAGA! Dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym nie można łączyć z         

dochodami opodatkowanymi skalą podatkową i (lub) zryczałtowanym podatkiem, 

 

Przy opodatkowaniu dochodów podatkiem liniowym nie mamy prawa do         

korzystania z kwoty wolnej od podatku.  

 

Zadanie 4 z zeszytu ćwiczeń: Zadania Moduł II 

 

 

 

 

2.2. Jak wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1  

 
 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 - Sprawdź WIDEO 

 

 

 
Jak złożyć wniosek CEIDG-1 
 

W celu złożenia wniosku CEIDG-1 podatnik ma do wyboru narzędzia zarówno           

płatne, jak np. podpis kwalifikowany jak i bezpłatne (założenie profilu zaufanego,           

złożenie wniosku do dowolnego urzędu gminy/miasta. Przedstawiam dostępne        

warianty: 
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1. Poprzez logowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie          

(podpisanie) go elektronicznie. W tym celu należy mieć założone konto w           

CEIDG. Przy pierwszej logowaniu należy zarejestrować konto i aktywować je          

po otrzymaniu potwierdzenia mailowego. 

2. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go           

w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku). 

3. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie, a gmina przekształci go           

na wniosek elektroniczny. 

4. Przesłanie wypełnionego wcześniej przez Ciebie wniosku listem poleconym        

do wybranej gminy. UWAGA - Podpis musi być notarialnie potwierdzony. 

5. Wypełnienie wniosku online na stronie: www.prod.ceidg.gov.pl i użycie        

podpisu kwalifikowanego jako potwierdzenia tożsamości użytkownika.  
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2.3. Zgłoszenie do ZUS (jaki druk wybrać, jak        

dokonać zgłoszenia, jaki kod wybrać, jakie      

obowiązują terminy, składki ZUS na jakich      

zasadach).  

 
Zgłoszenie do ZUS - Ważne kwestie  

 
Ze swojego doświadczenia wiem, że bardzo dużo osób myśli, że wystarczy           

poprawnie złożyć sam wniosek do CEIDG a zgłoszenie do ZUS następuje           

automatycznie bo przecież ogólnie jest głoszone, że teraz wszystko jest          

dokonywane za pośrednictwem wniosku CEIDG-1.  

TAK, ale musisz wiedzieć, że sam wniosek CEIDG-1 uprawnia ZUS do założenia            

konta przedsiębiorcy jako płatnika składek - to bardzo ważne bo przedsiębiorca taki            

musi złożyć dodatkowo dokument ZUS ZUA - czyli zgłoszenie do ubezpieczeń           

społecznych lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). Wcześniej         

jednak przedsiębiorca musi wiedzieć: 

● jak może dokonać zgłoszenia,  

● jaki kod wybrać, 

● jakie obowiązują terminy. 

● w jakich sytuacjach jaki druk zastosować,  

 

 

Jak dokonać zgłoszenia?  
 

Zgłoszenia można dokonać dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiedni formularz         

zgłoszeniowy (albo ZUS ZUA, albo ZUS ZZA).  
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Można również pobrać darmowy program płatnik i za jego pośrednictwem dokonać           

zgłoszenia oraz dokonywać comiesięcznych rozliczeń - niezwykle pomocne        

narzędzie.  

 

Ważna kwestia to zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego -          

tego również można dokonać za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku            

dostępna jest możliwość: 

● zgłoszenia członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z          

niego wyrejestrowania (ZUS ZCNA – zobacz instrukcję wypełniania), 

● zgłoszenia zmiany swoich danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA – zobacz         

instrukcję wypełniania), 

● zgłoszenia wyrejestrowania siebie z ubezpieczeń, np. w przypadku        

zakończenia działalności (ZUS ZWUA – zobacz instrukcję wypełniania) 

Wszelkie zgłoszenia do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę        

współpracująca należy dokonać tego za pośrednictwem programu płatnik lub         

osobiście złożyć stosowne dokumenty bezpośrednio w ZUS.  

 

 

Jaki druk wybrać? 

 
Przedsiębiorca, który podlega pod pełne składki ZUS (czy to na zasadach           

preferencyjnych czy ogólnych) w celu zgłoszenia się do ubezpieczeń w ZUS           

wybierze druk ZUS ZUA. Natomiast przedsiębiorca, który na podstawie odrębnych          

przepisów podlega tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego wybierze        

dokument ZUS ZZA, np. przedsiębiorca, który jednocześnie pracuje na podstawie          

umowy o pracę z tytułu której osiąga minimalne wynagrodzenie z prowadzonej           

działalności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.  
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Jaki kod wybrać?  

 

KOD TYTUŁU UBEZPIECZENIA – składa się z  6 znaków oznaczających: 

● podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki), 

● ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak), 

● stopień niepełnosprawności (1 znak). 

 

Pełna lista kodów dostępna jest w Poradniku dla płatników składek ZUS - Ogólne             

zasady korygowania i wypełnienia dokumentów ubezpieczeniowych w rodziale        

VI  Kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych str. 73.  

Poradnik jest ogólnodostępny na stronie ZUS - uważam jednak, że jest ogromną            

kopalnią wiedzy i świetnym przewodnikiem nie tylko dla początkujących dlatego          

udostępniam go na platformie.  

 

Dla przykładu kod przedsiębiorcy, który opłaca składki ZUS na zasadach          

preferencyjnych i nie ma ustalonego prawa do emerytury, renty oraz jest osobą            

pełnosprawną kod będzie następujący: 05 70 0 0.  

 

 

Jakie obowiązują terminy? 

 
Ostateczne terminy dla płatników składek są takie same dla składanych deklaracji           

rozliczeniowych ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych: ZUS RCA, ZUS RZA,          

ZUS RSA oraz opłacania składek za dane miesiące:  

 

● do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe i samorządowe          

zakłady budżetowe, 

● do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacające składkę          

wyłącznie za siebie, 

● do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy. 
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UWAGA! 

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy),            

sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy. 

 

Opłacanie składek ZUS na jakich zasadach  

 
Przedsiębiorca, który nie może skorzystać z opłacania składek na zasadach          

preferencyjnych (o nich w dalszej części kursu) zobowiązany jest - o ile nie jest              

zwolniony z tego obowiązku na podstawie innych przepisów - do opłacania składek            

ZUS na poziomie co najmniej minimalnego wymiaru w wysokości 3136,20 zł (60%            

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do      

ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2020).  

 

W związku z tym, składki na ubezpieczenie społeczne dla tego przedsiębiorcy w            

2020 roku kształtują się na poziomie: 992,30 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem           

chorobowym) lub  915,46 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego).  

 

Składka na fundusz pracy: 76,84  zł  

 

Uwaga na składkę wypadkową: kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe         

obliczona stopą procentową w wysokości 1,67 % właściwą dla płatników składek           

zgłaszających w poprzednim roku kalendarzowym do ubezpieczenia wypadkowego        

przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób (ta stopa procentowa obowiązuje za            

miesiące: styczeń, luty, marzec 2020 r.). 

 

● 01.04.2018 - do nadal 1,67% podstawy wymiaru 

 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne są opłacane w wysokości: 362,34 zł (dla           

wszystkich przedsiębiorców jednakowe). Postawa na składkę zdrowotną w 2020         

roku wynosi: 4026,01 zł.  
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*do odliczenia od podatku pozostaje 7,75% tj. 312,02 zł.  

 

W jaki sposób ustalić składkę wypadkową - wyjaśnienie  
 
Ustalenie składki wypadkowej dotyczy przedsiębiorców, którzy:  

● przez wszystkie miesiące w poprzednim roku opłacali składki na 
ubezpieczenie wypadkowe za co najmniej jedną osobę – czyli byli 

płatnikiem składek na to ubezpieczenie przez cały poprzedni rok i co 

najmniej jeden dzień w styczniu tego roku, 

● w poprzednim roku zgłosili  do ubezpieczenia wypadkowego średnio w 

miesiącu co najmniej 10 osób (w tym siebie), 

● 31 grudnia poprzedniego roku byli wpisani do rejestru REGON. 

Ważne! Przedsiębiorcy nie muszą składać informacji ZUS IWA, jeżeli chociaż          

w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą płacili składki,            

nie podlegała temu ubezpieczeniu. 

 

Podstawa prawna 

Art. 31 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu              

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 z późn.               

zm.). 

 

Pobierz szczegółowe zasady i instrukcję wypełnienia ZUS IWA - pobierz poradnik z            

ZUS, dostępny na naszej platformie w Module II.  

W roku składkowym, który rozpoczyna się od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują te same              

wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalone dla grup          
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działalności zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki            

Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej            

składki na ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w            

zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków [1], jakie obowiązywały do 31            

marca 2020 r. 

Tym samym, w przypadku płatników składek, którzy: 

● zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, 
● nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, 

wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku         

składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. wynosi 1,67%               

(50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na w/w rok składkowy dla grup           

działalności). 

Szczegółowe zasady ustalania stopy procentowej składki oraz wartości stóp         

procentowych ustalonych dla poszczególnych grup działalności zawiera poradnik -         

"Ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe" dostępny na         

stronie http://www.zus.pl w zakładce "Poradniki". 

 

 

 

 

Preferencyjne składki ZUS:  

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o         

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: 

 

● nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed          

dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły       

pozarolniczej działalności, 
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● nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na         

rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym         

lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy         

lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres        

wykonywanej działalności gospodarczej. 

 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2020 r.            

stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 780,00 zł (30% kwoty minimalnego           

wynagrodzenia w 2020 r.). 

 

Za styczeń - grudzień 2020 r. składka na ubezpieczenia społeczne wyżej           

wymienionych osób nie może być niższa niż: 

 

● 152,26 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne 

● 62,40 zł (tj. 8%) na ubezpieczenia rentowe 

● 19,11 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe 

● 13,03 zł (tj. 1,67%) na ubezpieczenie wypadkowe (ta stopa procentowa          

obowiązuje za składki należne do marca 2021 r. włącznie) 

 

 

UWAGA! FUNDUSZ PRACY! 

 

 

Jeśli płacisz niższe składki na ubezpieczenia społeczne (czyli obliczone od 30%           

minimalnego wynagrodzenia), nie płacisz składek na Fundusz Pracy. 

Płacisz jednak składkę na Fundusz Pracy, jeśli jesteś objęty obowiązkowymi          

ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów (takich jak np.           

umowa o pracę, umowa zlecenia), a suma kwot, od których naliczane są Twoje             

składki, będzie wynosiła co najmniej tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie za           

pracę. Kwoty, które musisz wziąć pod uwagę, to np. wynagrodzenie, a także kwota,             

od której obliczasz składki z Twojej działalności gospodarczej. 
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Jak długo możesz płacić niższe     

składki 

Możesz opłacać niższe składki przez pierwsze 24 pełne miesiące kalendarzowe          

od dnia rozpoczęcia działalności. 

Nawet jeśli zawiesisz działalność gospodarczą, to i tak nie wydłuży to tego            

okresu (okres zawieszenia wlicza się do tych 24 miesięcy). 

Ważne! Z niższych składek na ubezpieczenia społeczne nie mogą         

skorzystać osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność       

gospodarczą. 

 

 

ULGA NA START 
 

Ulga na start - co to jest? 

 

Każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z            

innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń            

społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe), ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS        

oraz opłacać składki na te ubezpieczenia, w pełnej albo w preferencyjnej wysokości. 

 

Jednak firmy, które dopiero zaczynają działalność gospodarczą, mogą skorzystać z          

Ulgi na start. 

 

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia           

składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) i składek na          

Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

16 



Kurs Zostań Mistrzem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Ewelina Dulęba 
 

 

 

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie miesiąca, nie wliczasz tego miesiąca 

do 6 miesięcy, w których możesz skorzystać z Ulgi na start. Jeśli działalność 

rozpoczynasz pierwszego dnia miesiąca, ten miesiąc wliczasz do 6 miesięcy, w           

których możesz skorzystać z ulgi. 

 

Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, 

okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy. W trakcie zawieszenia możesz           

zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. 

 

Przykład Jan Kowalski rozpocznie działalność gospodarczą od 7.02.2020 r.        

Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie              

opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 31.08.2020 r. 

Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego, tzn. że masz obowiązek         

zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę          

zdrowotną. Będziesz mógł ją odliczyć od podatku (nie od dochodu). 

 

Ważne! Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych oraz składek na FP oraz SFWON           

dotyczy tylko ciebie, jako osoby prowadzącej działalności. Twoi pracownicy, osoby          

współpracujące lub zleceniobiorcy będą objęte ubezpieczeniami społecznymi, 

od momentu rozpoczęcia przez ciebie działalności. 

 

Pamiętaj jednak, że Ulga na start oznacza, że nie odkładasz składek na emeryturę             

lub rentę. Nie otrzymasz także świadczeń w razie choroby albo wypadku, bo nie             

jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. 
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Kto może skorzystać z Ulgi na start 

 
Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy: 

 

● są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są         

wspólnikami spółek cywilnych, 

● podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją         

ponownie, 

● po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub            

zakończenia, 

● nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym 

● lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali          

czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności, 

● nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS. 

 

Ważne! Zleceniodawcy nie mają obowiązku odprowadzania składek na        

ubezpieczenia społeczne za kontrahentów, którzy korzystają z Ulgi na start, pod           

warunkiem że: 

 

● przedmiot umowy (agencyjnej, zlecenia lub o świadczenie usług) jest taki sam           

jak przedmiot prowadzonej działalności, 

● osiągane przychody są opodatkowane jako przychód z działalności        

gospodarczej. 

●  

Jak się zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego 
 

Po rejestracji wniosku w CEIDG przedsiębiorca jest automatycznie zarejestrowany         

jako płatnik składek ZUS. ZUS założy za niego też konto płatnika składek. 
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W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności należy zgłosić się w             

ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS          

ZZA. 

 

Najprościej jest złożyć formularz zgłoszeniowy w trakcie rejestracji firmy w CEIDG. 

Ten formularz mozna także przekazać: 

 

● w formie papierowej, pod warunkiem, że będziesz rozliczać składki         

maksymalnie 

● za 5 osób. W takim wypadku formularze możesz złożyć osobiście w placówce            

ZUS, 

● przez pełnomocnika lub wysłać pocztą, 

● w Programie Płatnik – wypełnij formularz i podpisz go bezpiecznym          

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego      

certyfikatu, 

● w aplikacji ePłatnik na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) – jeśli masz           

konto na PUE – podpisz dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym         

weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub Profilem       

Zaufanym. 

 

Pamiętaj, że jeśli członek rodziny (np. dziecko, małżonek) nie ma żadnego tytułu            

(prawa) do ubezpieczenia zdrowotnego, należy zgłosić go do tego ubezpieczenia w           

ZUS na formularzu ZUS ZCNA. Za osobę zgłoszoną w taki sposób do ubezpieczenia             

zdrowotnego, nie płaci się dodatkowej składki zdrowotnej (korzysta ona ze          

świadczeń na podstawie składki opłacanej przez przedsiębiorcę). 
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Jaki kod tytułu ubezpieczenia wybrać 
 

Kod ubezpieczenia dla Ulgi na start, który należy podać w formularzu           

zgłoszeniowych, zawsze zaczyna się od cyfr 05 40. Pozostałe dwie cyfry zależą od             

tego, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do emerytury lub renty, oraz czy            

posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Jeśli nie posiada ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o          

niepełnosprawności, kod to 05 40 00. 

 

Jeśli ma prawo do emerytury/renty albo posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności,          

dwie ostatnie cyfry należ wpisać w zależności od sytuacji, zgodnie z instrukcją            

poniżej: 

 

Piąta cyfra kodu ZUS: 

0 – jeśli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty 

1 – jeśli ma ustalone prawo do emerytury 

2 – jeśli ma ustalone prawo do renty 

 

Szósta cyfra kodu ZUS: 

0 – jeśli nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności 

1 – jeśli posiada orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 

2 – jeśli posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

3 – jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

Lista wszystkich kodów wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów do ZUS         

znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia            

20 grudnia 2018 r. 
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Ulga na start to tylko składka zdrowotna 
 

W Uldze na start opłaca się wyłącznie składkę zdrowotną. 

 

Podstawę wymiaru tej składki stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż           

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w        

czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru         

składki. 

 

Składka zdrowotna w 2020 r., przy najniższej podstawie, wynosi 362,34 zł           

miesięcznie. 

 

Składka jest miesięczna i niepodzielna, tj. płaci się ją w pełnej wysokości niezależnie             

od  liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu. 

 

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej 

 

Przedsiębiorca może być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie          

zdrowotne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności.  

Stanie się tak, jeśli: 

 

● jest emerytem bądź rencistą i jego świadczenie nie przekracza miesięcznie          

minimalnego wynagrodzenia oraz jego przychody z działalności nie        

przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będzie opłacał         

podatek dochodowy w formie karty podatkowej, 

● jest zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności        

oraz jego przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty          

najniższej emerytury lub będzie opłacał podatek dochodowy w formie karty          

podatkowej, 

● pobiera zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie        

kwoty świadczenia rodzicielskiego. 
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Jeśli jest zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności 

i będzie prowadzić tylko tę działalność, opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne           

w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od          

osób fizycznych. 

 

Deklaracje ZUS przy Uldze na start 

 

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia innych osób i opłaca składkę składkę zdrowotną           

tylko za siebie, do 10. dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i            

zgłoszeniu do ubezpieczeń, powinien złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA.          

Wykazujesz w niej kwotę wpłaconych składek. Potem, o ile nie zatrudnia           

pracowników, do końca okresu korzystania z ulgi, nie musi już składać deklaracji            

ZUS DRA. 

 

Kolejną deklarację składa dopiero po upływie 6 miesięcy, za ten miesiąc, w którym             

skończy korzystać z ulgi i zgłosisz się do „pełnych" ubezpieczeń. 

 

 

 

Co po Uldze na start 

Mozna przestać korzystać z ulgi na start: 

 

● w dowolnym, wybranym momencie, przed upływem 6 miesięcy, 

● po upływie 6 miesięcy, 

W obu przypadkach, zarówno jeśli zrezygnowano wcześniej z Ulgi, jak i kiedy            

skończył się okres jej obowiązywania, można zacząć korzystać z możliwości          

opłacania obniżonych składek ZUS, od preferencyjnej podstawy. Obniżone składki         

przysługują ci za pełne 24 miesiące, więc jeśli zrezygnujesz z Ulgi na start np. w               

połowie miesiąca, okres obniżonych składek zacznie się liczyć dopiero od kolejnego           

miesiąca. 

 

 

22 



Kurs Zostań Mistrzem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - Ewelina Dulęba 
 

 

W takim przypadku należy: 

 

● wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z          

kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40, 

● zgłosić do ubezpieczeń w ramach obniżonych składek, z kodem tytułu          

ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 70. Jeśli ma prawo do renty z            

tytułu niezdolności do pracy, kod rozpoczyna się cyframi 05 72. 

 

Dziękuję,  

Ewelina Dulęba  
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