
“Samodzielny Księgowy - księgowość uproszczona” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moduł I  
 
 

KADRY - wybór ZUS, wysyłka deklaracji rozliczeniowych, 

pomoc członka rodziny w JDG. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ewelina Dulęba 

 

 

 

1 



“Samodzielny Księgowy - księgowość uproszczona” 
 

 

"Wszystko co doskonałe, 

dojrzewa powoli." 

Arthur Schopenhauer 

 

 

W tym module nauczysz się: 

 

● Kiedy, komu, jak dokonać zgłoszenia, zmiany i na jakich warunkach przysługuje: 

 

 

Ulga na start (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)   

Mały ZUS PLUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)  

Preferencyjny ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)  

Pełne składki ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS)  

 

 

● Jak przygotować się do wysyłki deklaracji za przedsiębiorcę który odprowadza 

składki wyłącznie za siebie, przykład z chorobą przedsiębiorcy.  

 

● Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego - jak to zrobić w 

Płatniku? 

 

● Jakie są zasady współpracowania z członkiem rodziny: praca członka rodziny: 

współpracownik, umowa zlecenie a umowa o pracę, a może bez zgłoszenia do ZUS? 
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● Jak przygotować się do zatrudnienia pracownika? (BHP, badania lekarskie, 

zgłoszenie do ZUS, dokumentacja). 

 

● Przykład obliczenia listy płac dla wynagrodzenie bez składników zmiennych oraz 

sporządzenie deklaracji do ZUS - przykład na programie kadrowo płacowym. 

 

● Jakie są zasady zatrudnienia pracownika do 26 roku życia a zaliczka na podatek.  

 

● PUE ZUS - pełnomocnictwo jak je ustalić, na co nam pozwoli.  
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1.1. Ulga na start (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do ZUS) 

 
Ważna kwestia dla każdego przedsiębiorcy to składki ZUS - w jakiej wysokości będą             

opłacane, jaki dla nich to realny koszt, czy wybrać składki z dobrowolnym            

ubezpieczeniem chorobowym czy też nie? Wiele pytań przedsiębiorca ma już przed           

rejestracją działalności gospodarczej, z wielu jednak nie zdaje sobie sprawy jakie           

konsekwencje niosą określone wybory - wynika to z braku znajomości przepisów.           

Pobierz materiał z naszej platformy: Checklista dla przedsiębiorcy - jaki wybrać ZUS.  

Ostateczną decyzję zawsze podejmuje przedsiębiorca, ale Twoim zadaniem jest         

przedstawienie mu możliwości jakie są na danym etape.  

Jakie warianty ma do wyboru przedsiębiorca? To zależy do tego jakie spełnia            

warunki. Pierwsza opcja z jakiej może skorzystać to ulga na start - zgodnie z              

przepisami niektórych przedsiębiorców (po spełnieniu określonych wymagań, o        

których napisałam niżej) przepisy zwalniają z obowiązku opłacania składek na          

ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy (czasem ten okres może być dłuższy -            

patrz przykład 2). Jeżeli działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana od         

pierwszego dnia danego miesiąca, to przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tej           

ulgi przez równe 6 miesięcy: 

Przykład 1 

Przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start, rozpoczął działalność           

gospodarczą 01-08-2020 roku, zatem z ulgi na strat może skorzystać do 31-01-2021            

roku.  

Jeżeli natomiast nasz przedsiębiorca z przykładu pierwszego zarejestruje        

działalność gospodarczą od 02-08-2020 roku to ulga na start przysługuje mu do            

28-02-2021 roku. To oznacza, że jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność w          

trakcie miesiąca to okres z którego może skorzystać z ulgi na start liczony jest od               

następnego miesiąca:  
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Przykład 2 

Przedsiębiorca spełnił wszystkie warunki do skorzystania z ulgi na start.           

Zarejestrował działalność gospodarczą od 15-09-2020 roku to oznacza, że z ulgi na            

start będzie mógł skorzystać do 31-03-2021.  

 

Warto powiedzieć przedsiębiorcy o tej zależności, w moim przypadku każdy          

przedsiębiorca korzysta z tego wariantu i rejestruje działalność gospodarczą w          

trakcie miesiąca. Ci, którzy nie zdecydowali się na ten krok (tzn. rejestracji            

działalności nie od pierwszego dnia danego miesiąca) byli zobligowani umowami          

zewnętrznymi z których wynikał obowiązek rejestracji działalności od 1-wszego dnia          

danego miesiąca. Taki prosty krok, a sprawia, że przedsiębiorca czuje się dobrze            

zaopiekowany.  

 

Co oznacza w praktyce dla przedsiębiorcy korzystanie z ulgi na start?  

Składki ZUS na 2020 rok (bez żadnych ulg i preferencji) wynoszą:  

 

Razem składki ZUS (z chorobowym) 1431,48 

Razem składki ZUS (bez chorobowego) 1354,64 

 

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolną składką, o tym musisz poinformować         

przedsiębiorcę, zapewne otrzymasz pytanie: 

Jakie to ma dla mnie za znaczenie? 

 

Ma to znaczenie dla przedsiębiorcy, ponieważ przykładowo w razie choroby ZUS nie            

wypłaci zasiłku chorobowego.  

Drugie najczęściej pojawiające się pytanie w tym zakresie to;  

Czy to oznacza, że nie mogę korzystać z opieki w ramach NFZ? Czyli pójść do               

lekarza w ramach NFZ?  

Oczywiście absolutnie, nie. Podlega Pan pod ubezpieczenie w ramach NFZ, to jest            

składka chorobowa dobrowolna, czyli w momencie wystąpienia choroby uda się Pan           

do lekarza np. w ramach opieki z NFZ ale nie otrzyma Pan zasiłku chorobowego.  
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I zazwyczaj takie wyjaśnienie wystarczy, czasem trzeba powtórzyć dwa razy. Dla           

mnie najważniejsze jest to, czy dla Ciebie ten temat jest zrozumiały.  

W takiej sytuacji przedsiębiorca, który nie opłaca dobrowolnego ubezpieczenia         

chorobowego (w tym korzystając z ulgi na start, ponieważ w tej opcji nie opłaca              

składek społecznych w tym również dobrowolnego ub. chorobowego) nie będzie          

mógł skorzystać z:  

● świadczenia rehabilitacyjnego, 

● zasiłku macierzyńskiego, 

● zasiłku opiekuńczego, 

● zasiłku chorobowego.  

 

Być może teraz wydaje Ci się, że ta opcja jest bardzo niekorzystna ponieważ taki              

przedsiębiorca z niczego nie będzie mógł skorzystać, ale nic mylnego. Pamiętaj o            

ważnej zasadzie: Ty przedstawiasz przedsiębiorcy różne warianty z zaletami i          

wadami to on decyduje. Generalnie przedsiębiorcy chcą na początku skupić się na            

rozwoju działalności, dla wielu z nich koszt opłacania składek na “pełny zus” jest             

bardzo wysoki, zatem opcja skorzystania z ulgi na start chociaż przez 6 miesięcy,             

gdzie opłacają tylko składkę zdrowotną (w 2020 roku wynosi ona 362,34 zł z czego              

do odliczenia 312,02* ) 1

 

Jakie warunki należy spełnić by skorzystać z ulgi na start? 

 

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, tzn. przez okres 6 miesięcy            

kalendarzowych (jak to jest z tym okresem 6 miesięcy wyjaśniałam wyżej w            

przykładzie numer 1 i 2) nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli: 

 

1* do odliczenie pozostaje 312,02 zł tę kwestię będziemy omawiać szczegółowo w module             
poświęconym rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. W skrócie jeśli przedsiębiorca np. w            
sierpniu 2020 zapłacił składkę zdrowotną w wysokości 362,34 zł i za ten miesiąc podatek do zapłaty                
wynosi 500,00 zł to od tej kwoty odlicza 312,02 zł i różnicę wpłaca do Urzędu Skarbowego. Wrócimy                 
do tego tematu szczegółowo :) Dlatego też realny koszt tego przedsiębiorcy może być nie 362,34 a                
50,32 zł (stanowi to różnicę między zapłaconą składką na ubezpieczenie zdrowotne 362,34 zł a kwotą               
podlegającą odliczeniu, tj. 312,02 zł.  
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● podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie ALE         

UWAGA po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego         

zawieszenia (NIE PO KAŻDYM ZAWIESZENIU MUSIMY ODCZEKAĆ 60        

MIESIĘCY - WYJAŚNIENIE W KOLEJNYM AKAPICIE: Zawieszenie       

działalności a ulga na start)  lub zakończenia działalności gospodarczej, 

● nie będzie wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co wykonywał dla niego           

jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. 

 

Z czego jeszcze przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie będzie mógł            

skorzystać?  

- Z prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej          

wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową (zasiłku chorobowego,        

świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia      

wypadkowego. 

- Za ten okres przedsiębiorca nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu          

prawa do emerytury oraz nie podwyższy jej wysokości.  

 

Czy przedsiębiorca może zrezygnować z ulgi na start? 
 

Tak, może przedsiębiorca zrezygnować z korzystania z ulgi na start i zgłosić się do              

ubezpieczeń społecznych. Jednak, ważne by zaznaczyć jakie konsekwencje rodzą         

takie decyzje. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał skorzystać ponownie z ulgi na start            

to będzie mógł skorzystać z niej dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia             

zakończenia bądź zawieszenia działalności. 

 

UWAGA WAŻNE!!! 

W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ULGI NAS STRAT ZWUA WYSYŁAMY NA          

BIEŻĄCO, NIE MA TU OKRESU 7 DNI NA ZGŁOSZENIE ZMIANY. JEST TO            

JEDEN WYJĄTEK, KTÓRY RÓWNIEŻ PRZERABIALIŚMY U NASZEGO KLIENTA        

KTÓRY ZREZYGNOWAŁ Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z ULGI NA START.  
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CZYLI, jeżeli przedsiębiorca zarejestrował działalność z dniem 01-02-2020 roku         

i zgłosił się do ZUS z kodem uprawniającym do skorzystanie z ulgi na start              

(zakładam że spełnił warunki), ale w kwietniu stwierdził, że z niej zrezygnuje to             

musimy na bieżąco złożyć ZWUA (nie w terminie 7 dni). Czyli rezygnuje            

03-04-2020 z tym dniem składamy ZWUA, i wysyłamy zgłoszenie w ciągu 7 dni             

do np. opłacania składek preferencyjnych.  

Wysyłamy wtedy wyjątkowo dwie deklaracje DRA z dwoma kodami (jeden z           

ulgi na start i UWAGA WYJĄTKOWO dzielimy proporcjonalnie składkę         

zdrowotną a drugi z kodem dla preferencyjnego opłacania składek ZUS) 

Sprawdź przykład dla mojego klienta - pobierz DRA_ulga oraz         

DRA_preferencja.  

 

Przykład 3 

Pani Janina korzysta z ulgi na start od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2020 r. Od                  

1 października chce opłacać również składki społeczne na zasadach         

preferencyjnych - może dokonać takiej zmiany, składa w takiej sytuacji ZUS ZWUA z             

dniem 01 10 2020 - wyrejestrowanie z ulgi na start z kodem 05 40 _ _ i ZUS ZUA z                    

dniem 01 10 2020 zgłaszając się do preferencyjnego ZUS z kodem 05 70 _ _.               

Ponownie z ulgi na start będzie mogła skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy             

kalendarzowych od dnia zakończenia lub zawieszenia działalności. Czyli jeśli zechce          

po miesiącu jednak wrócić do opłacania ulgi na start to nie ma takiej możliwości.  

 
Zawieszenie działalności a ulga na start 

 

Samo zawieszenie działalności gospodarczej podatnika nie powoduje utraty prawa         

do skorzystania z ulgi na start, jednak okres zawieszenia wlicza się do limitu             

korzystania z ulgi na start, nie przerywa jego biegu.  

 

Przykład. 

Jan Kowalski zarejestrował działalność gospodarczą 01-05-2020 roku, spełniał        

wszystkie wymagania do skorzystania z ulgi na start, jednak od 01-09-2020 musiał            
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zawiesić działalność na okres dwóch miesięcy do 31-10-2020 roku. Czy od           

01-11-2020 może nadal korzystać z ulgi na start? 

 

Odpowiedź: 

Ulga na start przysługuje w tym przypadku od 01-05-2020 do 31-10-2020 roku,            

zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa okresu z jakiego można         

korzystać, zatem od 01-11-2020 roku Jan Kowalski nie może skorzystać z ulgi na             

start. Powinien złożyć do zus dokument wyrejestrowujący ZUS ZWUA a następnie           

zgłoszenie do ZUS w zależności od obecnej sytuacji. 

 

 

Czy jeśli przedsiębiorca zawiera umowę zlecenie jego zleceniobiorca musi 

płacić za niego składki społeczne? 

 

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start i wykonujący zlecenie w ramach           

prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega pod ubezpieczenia społeczne. 

Przedstawiam fragment odpowiedzi na interpelację nr 25691 w sprawie tzw. ulgi na            

start: 

Tzw. „ulga na start” nie skutkuje przeniesieniem na kontrahentów przedsiębiorcy,           

który z niej korzysta, obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.          

Przytoczona w interpelacji wykładnia przepisów jest nieprawidłowa, gdyż nie         

uwzględnia brzmienia i celu art. 18 ustawy – Prawo przedsiębiorców. 

 

Zgodnie z kluczowym dla ustalenia zakresu obowiązywania i treści „ulgi na start” art.             

18 Prawa przedsiębiorców, w okresie korzystania z tego zwolnienia, przedsiębiorca          

będący osobą fizyczną nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.        

Przepis ten nie ogranicza rodzajów ani tytułów do ubezpieczeń społecznych, jakie są            

objęte zwolnieniem. W szczególności, art. 18 Prawa przedsiębiorców nie stanowi, że           

„ulga na start” skutkuje brakiem obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jedynie z          

tytułu pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń         

społecznych (u.s.u.s.). Prawo przedsiębiorców nie posługuje się właściwym dla         
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prawa ubezpieczeń społecznych pojęciem pozarolniczej działalności w definicji        

przedsiębiorcy. Za przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 i art. 18, Prawo             

przedsiębiorców uznaje każdą osobę fizyczną, która wykonuje działalność        

gospodarczą w rozumieniu art. 3 Prawa przedsiębiorców. „Ulga na start” obejmuje           

zatem nie tylko czynności mieszczące się w pojęciu pozarolniczej działalności, jakim           

posługuje się ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ale także inną          

aktywność właściwą dla działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 Prawa          

przedsiębiorców, w tym świadczenie usług i realizowanie zleceń. 

 

Wniosków tych nie zmienia przywołany w interpelacji art. 8 ust. 6a u.s.u.s. To, że              

przedsiębiorca korzystający z ulgi na start nie jest na gruncie u.s.u.s. uważany za             

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, nie oznacza, że automatycznie podlega         

ubezpieczeniom z tytułu świadczenia usług lub realizacji zleceń. Brak jest podstaw           

do takiej interpretacji – byłaby ona sprzeczna zarówno z literalnym brzmieniem art.            

18 Prawa przedsiębiorców, jak i z jego celem. 

 

Wspomniana w interpelacji decyzja wydana przez Oddział Zakładu Ubezpieczeń         

Społecznych w Gdańsku została zatem oparta na nieprawidłowej wykładni         

przepisów u.s.u.s. i Prawa przedsiębiorców. Należy podkreślić, że nie jest to decyzja            

zobowiązująca do zapłaty składek, a interpretacja indywidualna ZUS w jednostkowej          

sprawie. Taka interpretacja nie rodzi negatywnych konsekwencji ani dla         

przedsiębiorcy, w sprawie którego została wydana (zgodnie z art. 35 ust. 1 nie jest              

dla niego wiążąca) ani tym bardziej dla innych przedsiębiorców. Osoba, w której            

sprawie została wydana interpretacja indywidualna nie może być jedynie obciążona          

sankcjami w zakresie, w jakim zastosowała się do interpretacji indywidualnej ani           

daninami w wysokości wyższej niż wynikające z tej interpretacji. 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i         

Technologii, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie odniosły się do          

wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z przywołaną interpretacją indywidualną.          

Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem MPiT, MRPiPS i ZUS, na gruncie obecnego           
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brzmienia właściwych przepisów Prawa przedsiębiorców i ustawy o systemie         

ubezpieczeń społecznych, w okresie korzystania z „ulgi na start” przedsiębiorcy nie           

podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w ramach prowadzonej       

działalności gospodarczej, w tym także w związku ze świadczeniem usług i           

realizowaniem zleceń w ramach tej działalności. Tym samym, zleceniodawcy nie          

mają obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za        

kontrahentów, którzy korzystają z „ulgi na start”. W serwisie informacyjnym Zakładu           

Ubezpieczeń Społecznych zostały zamieszczone – zgodne z tym stanowiskiem –          

dodatkowe informacje, które precyzują zasady korzystania z „ulgi na start”. 

 

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS przedsiębiorcy, który chce skorzystać z ulgi 

na start? 

 

1. Składamy zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA 

2. W terminie 7 dni od rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej.  

3. Kod tytułu do ubezpieczeń 05 40 _ _ 

Piąta cyfra kodu ZUS: 

0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury lub renty, 

1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury, 

2 – jeśli masz ustalone prawo do renty. 

 

Szósta cyfra kodu ZUS: 

0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności, 

1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, 

2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

W jaki sposób dokonać zgłoszenia w ZUS 

● załączyć ZUS ZZA do CEIDG-1  

● poprzez program Płatnik 

● e-Płatnik na PUE ZUS 
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● w formie papierowej – pod warunkiem, że będziesz rozliczać składki          

maksymalnie za 5 osób. W takim wypadku formularz możesz złożyć osobiście           

w placówce ZUS, przez pełnomocnika lub wysłać pocztą. 

 

 

Notatki: 

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Preferencyjny ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do         

ZUS).  
 

Mam nadzieję, że temat dotyczący ulgi na start jest już bardzo dobrze opanowany.             

Analizując przedsiębiorcę pod kątem rejestracji do ZUS musimy również przedstawić          

drugi wariant (o ile spełni wszystkie warunki) skorzystania z “mniejszych składek           

ZUS” jakim jest preferencyjny ZUS.  

Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi na start i skończył mu się okres w którym mógł               

z niej korzystać lub z niej zrezygnował może skorzystać z preferencyjnego opłacania            

składek ZUS (może, ale nie ma takiego obowiązku). Ten rodzaj składek można od             

razu wybrać po rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

 

Jakie są warunki do skorzystania z preferencyjnego opłacania składek ZUS:  

12 



“Samodzielny Księgowy - księgowość uproszczona” 
 

 
 

Preferencyjne składki przedsiębiorca może płacić, jeśli spełni łącznie następujące         

warunki: 

● w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności        

gospodarczej nie prowadził działalności gospodarczej,  

● nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w             

tym lub w poprzednim roku kalendarzowym, 

● można korzystać z tego uprawnienia przez 24 kolejne miesiące         

kalendarzowe. Naliczane są od zadeklarowanej przez przedsiębiorcę kwoty,        

nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia** . 2

 

 

 

O czym warto poinformować przedsiębiorcę, który decyduje się na wybór 

opłacania preferencyjnego ZUS-u? 

 

Warto jest uświadomić przedsiębiorcę, że jeżeli zdecyduje się zgłosić do          

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (okres karencji wynosi 90 dni, to         

oznacza, że jeżeli przedsiębiorca zgłasza się do dobrowolnego chorobowego w dniu           

np. 01-10-2020 rok to po opłacaniu nieprzerwanie przez 90 dni ubezpieczenia           

chorobowego przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z zasiłku chorobowego,         

będzie mógł dopiero w styczniu 2021 roku skorzystać z tego uprawnienia) to jego             

świadczenia będą proporcjonalnie niższe do zadeklarowanej podstawy do        

ubezpieczenia.  

 

Na jakie świadczenia wpływają opłacane składki ZUS? 

2 **To oznacza, że przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę do opłacania składek ZUS z              
kodem uprawniający do skorzystania z preferenycjnego opłacania składek ZUS nie niższą jednak niż             
30% minimalnego wynagrodzenia. Czasem w praktyce przedsiębiorcy decydują się na taki krok, ale             
jeśli np. jest to kobieta która prowadzi działalność gospodarczą i podwyższa sobie składki ZUS              
dlatego by w przyszłości mieć większe świadczenie macierzyńskie to musi mieć do tego podstawy,              
tzn. przychód z prowadzonej działalności powinien wskazywać zasadność podwyższenia składek          
ZUS. 
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● z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie      

rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy), 

● z ubezpieczenia wypadkowego (m.in. zasiłek chorobowy, świadczenia       

rehabilitacyjne), 

● z ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta). 

 

Podsumowując niższe składki to niższe świadczenia. Jeżeli przedsiębiorca        

zdecyduje się opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty            

będzie obliczony m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy. 

 

 

Może się wydawać, że przecież to jest oczywiste więc po co mówić o tym              

przedsiębiorcy, to jego sprawa na co się decyduje, ale moja praktyka zawodowa i             

przeprowadzone setki rozmów z przedsiębiorcami wskazują na to, że nie dla           

wszystkich było to oczywiste. Kilka dodatkowych słów wypowiedzianych na         

rozmowie z klientem sprawia, że on czuje się zaopiekowany i wie, że jest w dobrych               

rękach godnych polecenia dalej. 

 

 

Przykład.  

Przedsiębiorca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą z dniem       

01-02-2020 rok i skorzystał z prawa do ulgi na start. Opłacał ją do 31-07-2020 roku.               

Od 01-08-2020 roku chciał skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Zdecydował          

się również, że będzie opłacał dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Składki będzie          

opłacał od 30% minimalnego wynagrodzenia. Z tego prawa będzie mógł korzystać           

przez 24 miesiące, czyli do 31-07-2022 roku. Przedsiębiorca nie posiada tytułu do            

renty i emerytury i nie posiada ustalonego stopnia niepełnosprawności. 

Jakich czynności zatem musi dokonać w ZUS?  

 

1. Z dniem 01-02-2020 roku zarejestrował się do ZUS z kodem 05 40 00 (na              

druku ZUS ZZA) 
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2. Z dniem 01-08-2020 roku dokonał wyrejestrowania w ZUS na druku ZUS           

ZWUA. (kod przyczyny wyrejestrowania, należy wybrać 600 - inna przyczyna          

wyrejestrowania) 

3. Z dniem 01-08-2020 roku dokonuje zgłoszenia do ZUS na druku ZUS ZUA            

(należy zaznaczyć w sekcję dobrowolne ubezpieczenie chorobowe -        

ponieważ w naszym przykładzie przedsiębiorca chce skorzystać z        

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) z kodem 05 70 00. 

 

Przykład.  

Przedsiębiorca zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą z dniem       

05-02-2020 rok i nie skorzystał z prawa do ulgi na start. Zdecydował się, że od razu                

będzie opłacał preferencyjny ZUS. Zatem będzie mógł z niego skorzystać do końca            

lutego 2020 roku i 24 pełne miesiące kalendarzowe, czyli do: 28-02-2022 roku. 

 

Do czego służy nam formularz ZUS ZUA? 

 

Formularz ZUS ZUA służy do zgłoszenia osoby: 

● do ubezpieczeń, 

● zmiany lub korekty danych dotyczących osoby ubezpieczonej zgłoszonej na 

formularzu ZUS ZUA (z wyjątkiem zmiany danych identyfikacyjnych, którą 
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należy zgłosić na formularzu ZUS ZIUA oraz tytułu ubezpieczenia, rodzajów 

ubezpieczeń i terminów ich powstania, które dokonywane są przez 

wyrejestrowanie na formularzu ZUS ZWUA i ponowne zgłoszenie z 

aktualnymi/prawidłowymi danymi). 

 

Do czego służy druk ZUS ZZA? 

 

Płatnik składek wypełnia i przekazuje do ZUS formularz ZUS ZZA w przypadku, gdy 

chce zgłosić: 

● do ubezpieczenia zdrowotnego osobę, która z danego tytułu podlega 

wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, 

● zmianę lub korektę danych osoby ubezpieczonej (oprócz danych 

identyfikacyjnych, kodu tytułu ubezpieczenia i daty objęcia ubezpieczeniem), 

zgłoszonej tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego danej osoby płatnik składek dokonuje w 

ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku tego ubezpieczenia. 

 

Do czego służy nam formularz ZUS ZWUA? 

 

Formularz ZUS ZWUA płatnik składek przekazuje do ZUS, aby: 

● wyrejestrować ubezpieczonego z ubezpieczeń, 

● zgłosić korektę danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego z ubezpieczeń. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.12.2018 r. w            

prawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia         

zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych        

korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji        
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rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach         

lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze         

przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów. 

 

Przedsiębiorca rejestrując swoją działalność i zgłaszając się do ubezpieczeń (czy to           

ulgi na start, czy preferencyjnego, pełnego ZUS czy też małego ZUS plus) może             

zgłosić członka swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie zwiększają się w           

takiej sytuacji jego składki, ale w momencie, gdy np. jego żona nigdzie nie pracuje i               

nie opłaca sobie dobrowolnie ubezpieczenia zdrowotnego do NFZ to nie ma prawa            

do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w ramach NFZ.  

 

Jak zgłosić członka rodziny osoby ubezpieczonej 

Członków rodziny zarówno swoich, jaki i osób zgłaszanych przez przedsiębiorcę do           

ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza się do ubezpieczenia zdrowotnego na        

formularzu ZUS ZCNA. 

 

Kto jest członkiem rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego  

● dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo 

dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach 

rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 

18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole lub zakładzie kształcenia nauczycieli 

lub odbywa kształcenie w uczelni lub szkole doktorskiej – do ukończenia 26 

lat, natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku, 

● małżonka, 
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● wstępnych (np.rodziców, dziadków itp.), którzy są we wspólnym 

gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną. 

Ważne! Dziadkowie mogą zgłosić wnuka tylko wtedy, gdy żaden z jego rodziców nie             

jest: 

● objęty obowiązkowo ubezpieczeniem zdrowotnym, 

● uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu 

wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek, 

● objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. 

Kiedy zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego? 

Jeżeli: 

● nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, 

zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, 

bezrobotny itp., 

● nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów o koordynacji systemów zaopatrzenia społecznego w zakresie 

udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

Ile jest czasu na zgłoszenie  

Zgłoszenia swojego członka rodziny dokonuje się w ciągu 7 dni od zaistnienia            

okoliczności uzasadniającej to zgłoszenie. 
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1.3. Mały ZUS PLUS (na jakich warunkach, zasady        

zgłoszenia do ZUS) 

 

UWAGA WAŻNE!!! Do małego ZUS PLUS nie można        

dołączyć w trakcie roku, tzn, że przedsiębiorca       

deklaruje po spełnieniu warunków o których piszę       

niżej, chęć skorzystania z małego ZUS PLUS od        

początku roku (wyjątkowo było w 2020 roku, kiedy        

przepisy weszły w życie od 01 lutego 2020 roku -          

zgłoszenia można było dokonać w terminie 7 dni z datą          

01-02-2020). Jak to się ma w praktyce? Spójrz na         

przykład mojej klientki:  

 
Pani Janina od 07-11-2017 do 30-11-2019 korzystała z preferencyjnego         

opłacania składek ZUS, w trakcie tego okresu zaszła w ciążę i urodziła dziecko,             

korzystała z urlopu macierzyńskiego (cały czas działalność była prowadzona),         

który zakończył się 22-09-2020 roku. Spełnia wszystkie warunki do         

skorzystania z małego ZUS +, czy mogę zgłosić ją do małego ZUS + od              

23-09-2020? 

 

NIE, jeśli nadal będzie spełniała warunki to do Małego ZUS+ możemy ją zgłosić             

od 01-01-2021 roku.  
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Jakie warunki należy spełnić by móc korzystać z małego ZUS PLUS? 

 

Przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+, tzn. opłacać niższe składki na           

ubezpieczenia społeczne od podstawy ustalonej proporcjonalnie do jego dochodu z          

działalności gospodarczej, pod warunkiem, że: 

● prowadzi działalność́ gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i        

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jest wspólnikiem spółki         

cywilnej, 

● jego przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza          

120 tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadził działalność́           

gospodarczą przez część́ roku kalendarzowego). 

 

Kiedy przedsiębiorca nie może skorzystać z małego ZUS PLUS? 

 

Przedsiębiorca nie skorzysta z Małego ZUS+ jeżeli:  

 

● w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, 

● w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze            

zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione          

łącznie), 

● w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu        

zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik          

spółki jawnej), 

● spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej         

kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, 

● wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako            

pracownik w roku bieżącym lub poprzednim.  

 

PYTANIE  

Czy przedsiębiorca, który skorzystał wcześniej z ulgi na strat i preferencyjnych           

składek ZUS, ale już mu one nie przysługują ze względu na czas trwania             
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(przedsiębiorca wykorzystał maksymalny okres w którym mógł opłacać składki na          

zasadach ulgi na start i preferencyjnych) może skorzystać z Małego ZUS+? 

 

Tak, taki przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+ także, gdy wcześniej            

korzystałeś z ulgi na start i preferencyjnych składek. 

 

PYTANIE 

Czy może w każdej chwili zrezygnować z małego ZUS+? 

 

Tak, może w każdej chwili zrezygnować z małego ZUS+. Za miesiąc, w którym             

rezygnuje z tej ulgi, oraz za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego            

będzie opłacać składki od zadeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60%             

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

 

Jak długo można korzystać z małego ZUS+? 

 

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać́ maksymalnie przez         

36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia         

działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmuje się każdy miesiąc, 

w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu        

zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.  

 

Jak obliczyć podstawę z której przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS? 

 

Podstawa ta zależy od dochodu przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku.          

Ustala ją raz w roku. Można skorzystać z kalkulatora na stronie eSkladka.pl. 

 

Ustalenie dochodu zależy od zasad rozliczania: 

 

- przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się z         

podatku na zasadach ogólnych (podatek według skali albo podatek liniowy) to           
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ustali wysokość dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej zgodnie z         

przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych. 

- przedsiębiorca, co do którego w poprzednim roku kalendarzowym miały         

zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w       

formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku           

od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od                

towarów i usług, roczny dochód z działalności gospodarczej ustali mnożąc          

roczny przychód z działalności gospodarczej (którym jest wartość sprzedaży,         

o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która                

podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku) przez         

współczynnik 0,5. 

 

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest            

równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. 

 

Przedsiębiorca, który w poprzednim roku kalendarzowym rozliczał się w formie          

zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, roczny       

dochód z działalności gospodarczej ustali mnożąc roczny przychód z działalności          

gospodarczej (w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od         

niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) przez współczynnik 0,5. 

 

Również w tym przypadku otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w            

górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa. 

 

Ważne! Jeżeli do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca zaliczył składki         

na własne ubezpieczenia społeczne oraz osób z nim współpracujących,         

doliczy kwoty tych składek do rocznego dochodu z pozarolniczej działalności          

gospodarczej. 

 

Sprawdź poniższe przykłady  3

3 przykłady pochodzą ze strony www.zus.pl 
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Przykład  

Przedsiębiorca opłacał podatek w 2019 r. na podstawie karty podatkowej,          

równocześnie opłacał podatek VAT. Przeciętny roczny przychód ze sprzedaży w          

2019 r. wyniósł 39 703,87 zł. Zatem przeciętny roczny dochód – dla celów ustalenia              

małego ZUS+ za ten rok wynosi 19 851,94 zł, tj. 39 703,87 x 0,5 = 19 851,935 

 

 

3 KROKI USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK 

 

1. Ustal przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w        

poprzednim roku kalendarzowym według wzoru: 

 

 

 

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub             

wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. 

 

 

 

Przykład  

Pani Agata spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Jej roczny dochód             

z działalności gospodarczej w 2019 r. wyniósł 47 238,65 zł. Prowadziła działalność            

przez 304 dni (2 m-ce działalność była zawieszona). Zatem jej przeciętny miesięczny            

dochód z działalności gospodarczej wynosi 4 661,71 zł. 

 

(47 238,65 / 304) x 30 = 4 661,7088816 
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2. Pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej        

działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez       

współczynnik 0,5. 

Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub             

wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa. 

 

 

Przykład  

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pani Agaty (z         

wcześniejszego przykładu) w 2019 r. wyniósł 4 661,71 zł. Zatem jej podstawa            

wymiaru składek od 1 lutego  2020 r. wyniesie 2 330,86 zł. 

 

4 661,71 x 0,5 = 2 330,855 

 

Przykład  

Pani Elżbieta spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Obliczyła, że jej             

przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w 2019 r. wyniósł 2           

519,41 zł. Zatem jej najniższa podstawa wymiaru składek od 1 lutego 2020 r. wynosi              

1 259,71 zł. 

 

2 519,41 x 0,5 = 1 259,705 

 

3. Porównaj otrzymany wynik do kwoty 30% minimalnego wynagrodzenia i 60%          

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa     

wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego          

wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60%            

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na      

dany rok. 
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Przykład  

Pani Joanna spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Obliczyła, że od             

lutego 2020 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 750           

zł. 

 

30% minimalnego wynagrodzenia w 2020 r. wynosi 780 zł. Oznacza to, że dla Pani              

Joanny podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.            

nie może być niższa niż 780 zł. 

 

 

Przykład  

Pan Michał obliczył, że od 1 lutego 2020 r. podstawa wymiaru składek na jego              

ubezpieczenia nie może być niższa niż 857,46 zł. Postanowił jednak w każdym            

miesiącu, począwszy od lutego 2020 r. deklarować do podstawy wymiaru składek           

kwotę wyższą – 2 600 zł. 

 

Mały ZUS+  a składka zdrowotna? 

 

Preferencyjne składki ZUS czy też mały ZUS+ nie dotyczą podstawy wymiaru           

składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Składki te przedsiębiorca będzie opłacał od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż           

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w        

czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 

Czyli w 2020 roku wynosi ona:  

362,34 zł, podstawa wymiaru: 4 026,01 zł.  

Skąd się wzięła kwota 362,34 zł? 4 026,01 * 9%= 362,34 zł.  
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ZGŁOSZENIE DO ZUS 

Przedsiębiorca chcący skorzystać z „małego ZUS plus ”musi zgłosić się do           

ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu        

ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92. 

Jakie dokumenty należy złożyć w ZUS? 

● ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń) z kodem tytułu ubezpieczenia         

zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli przedsiębiorca zakończył już           

korzystanie z ulgi preferencyjnych składek ZUS i spełnia warunki do „małego           

ZUS plus” lub 

● ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 

● albo - jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu zgłoszenie do         

tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia        

rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia           

przewidziany dla osób posiadających rentę przyznaną z tytułu niezdolności do          

pracy). 

Dokumenty te należy przekazać nie później niż w terminie 7 dni liczonych od dnia              

spełnienia warunków do korzystania z „małego ZUS plus”. 

 

UWAGA: 

Przedsiębiorca korzystający z "małego ZUS plus", oprócz dokumentów        

zgłoszeniowych, musi przekazać również dokumenty ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA            

cz. II za miesiąc, w którym przystępuje do „małego ZUS plus”. 
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Mały ZUS Plus – do kiedy się zgłosić ? kto może skorzystać ? jak ustalić               

limit przychodu przy prowadzeniu działalności przez część roku ? jak          

obliczyć podstawę wymiaru składek społecznych ? 

Na niektóre z najczęściej pojawiających się wątpliwości dotyczących        

Małego ZUS Plus odpowiedź przedstawiam w poniższym artykule. 

1. Jeżeli jestem już zgłoszony do małego ZUS od stycznia 2020r. to           

czy od 1 lutego 2020 r. powinienem zgłosić się do małego ZUS            

Plus ? Jaki jest właściwy kod zgłoszenia ? 

Przedsiębiorca, który jest zgłoszony do małego ZUS w styczniu 2020 r.           

nie musi się zgłaszać do małego ZUS Plus – nie składa żadnych            

dokumentów zgłoszeniowych w tym zakresie. Kod tytułu ubezpieczenia        

jest bowiem ten sam (05 90/ 05 92). Konieczne jest jedynie ponowne            

ustalenie podstawy do wyliczenia składek społecznych obowiązujących       

przedsiębiorcę od lutego 2020 r. do grudnia 2020 r. (wraz ze wskazaniem            

wysokości przychodu, dochodu i formy opodatkowania) w dokumentach        

rozliczeniowych ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II oznaczonych numerem            

z zakresu 40-49. 

2. Jak obliczyć podstawę wymiaru składek w małym ZUS Plus ? 

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób        

korzystających z Małego ZUS Plus ustala się w oparciu o przeciętny           

miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w        

poprzednim roku kalendarzowym oraz współczynnik wynoszący 0,5.       

Należy jednocześnie pamiętać, że ustalona podstawa nie może        
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przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i być       

niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w        

styczniu danego roku. Do wyliczenia podstawy wymiaru składek można         

posłużyć się bardzo pomocnym narzędziem którym jest kalkulator        

zamieszony na stronie udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń       

Społecznych: https://www.eskladka.pl/Calculator. 

 

Przykład obliczenia przeciętnego miesięcznego dochodu, przy założeniu,       

że dochód z DG za rok 2019 wyniósł 35 420 zł a działalność gospodarcza              

prowadzona była cały rok tj.: 365 dni: 

35 420 zł : 365 dni* 30 dni = 2911,23 zł – przeciętny miesięczny              

przychód z DG 

2911,23 * 0,5 = 1455,62 – podstawa wymiaru składek społecznych 

3. Od 01.11.2019 r. prowadzę działalność gospodarczą. Jestem zgłoszona         

do ZUS z kodem 05 40 00. Czy po zakończeniu okresu ulgi na start będę               

mogła zgłosić się do małego ZUS plus liczonego od przychodu, pomijając           

zgłoszenie do preferencyjnego ZUS do którego spełniam warunki ? 

Nie. Ubezpieczona powinna zgłosić się z kodem tytułu ubezpieczenia         

właściwym dla preferencyjnego ZUS-u a dopiero w następnej kolejności         

będzie mogła zgłosić się do Małego ZUS Plus – pod warunkiem, że będzie             

spełniała kryteria.  

4. Czy można zrezygnować w trakcie roku z małego ZUS-u Plus ? 

Ubezpieczony może zrezygnować z opłacania składek ZUS od przychodu.         

Za miesiąc w którym ubezpieczony zrezygnuje z małego ZUS plus jak           
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również pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku        

kalendarzowego ubezpieczony zobowiązany jest opłacać składki od kwoty        

nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia       

miesięcznego.  

5. Ustalona od dochodu za rok 2019 podstawa wymiaru składek na           

ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności        

gospodarczej wynosi 2608,50 zł. Czy ze względu na fakt zgłoszenia do           

ubezpieczeń społecznych z kodem 05 90 jestem zwolniony z opłacania          

składki na FP ? 

Składki na Fundusz Pracy opłaca się od kwot, które stanowią podstawę           

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jeśli wynoszą         

one w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne         

wynagrodzenie za pracę (w 2020 r. jest to 2600 zł). Jeśli przedsiębiorca            

będzie korzystał z małego ZUS plus, to składki na Fundusz Pracy będzie            

opłacał gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne         

i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę          

(we wskazanej sytuacji podstawa jest nawet wyższa). 

! Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia          

społeczne, składek na Fundusz Pracy nie opłacają kobiety po ukończeniu          

55 lat; mężczyźni po ukończeniu 60 lat. 

6. Od 2017 roku prowadzę działalność gospodarczą. Do tej pory moje           

przychody z działalności nie pozwalały mi na zgłoszenie się do małego           

ZUS (pozostałe kryteria spełniam). Opłacałem składki od kwoty nie         

niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia      
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miesięcznego (kod tytułu ubezpieczenia: 05 10 00). Za 2019 rok          

osiągnąłem przychód w wysokości 110 500 zł. 

Czy mogę się zgłosić do Małego ZUS-u Plus ? Jakich formalności i do kiedy              

powinienem dokonać ? 

Ubezpieczony może skorzystać z opłacania składek od przychodu od         

lutego 2020 r. W tym celu powinien wyrejestrować się z ubezpieczeń z            

kodem tytułu ubezpieczenia: 05 10 00 i zgłosić się do ubezpieczeń z            

kodem tytułu ubezpieczenia: 05 90 00. Aby zachować termin dokumenty          

te powinien przekazać do ZUS najpóźniej 2 marca 2020 r. 

7. Od 2019 r. po zakończeniu 24 miesięcy opłacania preferencyjnego          

ZUS-u jestem zgłoszona do ZUS z kodem tytułu ubezpieczenia: 05 90 00.            

Formą opodatkowania w prowadzonej przeze mnie działalności       

gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W jaki        

sposób mam od lutego ustalić dochód ? Czy przychód mogę zmniejszyć o            

koszty działalności ? 

W przypadku przedsiębiorców do których w poprzednim roku        

kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego      

podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów       

ewidencjonowanych jako roczny dochód z działalności gospodarczej       

uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym należy traktować roczny        

przychód z działalności gospodarczej pomnożony przez współczynnik 0,5. 

8. Spełniam od 1 lutego bieżącego roku warunki do skorzystania z małego            

ZUS Plus jednak z moich wyliczeń wynika, że podstawa wymiaru składek           
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na ubezpieczenia społeczne wynosi 723,60 zł. Czy od takiej właśnie          

podstawy powinnam naliczać składki ? 

Podstawa wyliczona przez ubezpieczoną jest niższa niż 30% minimalnego         

wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. tj.: 780 zł. Właściwą więc          

najniższą podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej         

osoby będzie od 1 lutego 2020 r. kwota: 780 zł. 

9. Wznowiłem prowadzenie działalności gospodarczej od 1 maja 2019 r. W           

ubiegłym roku jak również w styczniu bieżącego roku nie byłem          

uprawniony do skorzystania z ZUS-u ustalanego od przychodu. Jak         

obliczyć obowiązujący mnie limit przychodu do ustalenia prawa do         

skorzystania z małego ZUS plus w 2020 r. ? 

Limit przychodu należy ustalić proporcjonalnie do okresu prowadzenia        

działalności gospodarczej w 2019 r. tj. limit 120 000 należy podzielić           

przez całkowitą liczbę dni kalendarzowych w analizowanym roku a         

następnie uzyskany wynik pomnożyć przez liczbę dni wykonywania        

działalności. Do danych z analizowanego przykładu: 120 000 zł : 365 dni            

*245 dni = 80 547,95 zł – limit przychodu obowiązujący ubezpieczonego. 
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1.4. Pełne składki ZUS (na jakich warunkach, zasady zgłoszenia do          
ZUS) 

 

Przedsiębiorca, który nie może lub z własnej woli nie chce korzystać z żadnych ulg              

przysługujących w związku z wcześniej omówionymi składkami ZUS opłaca “pełne”          

składki ZUS, co to oznacza? 

Jeśli przedsiębiorca ten deklaruje chęć opłacania dobrowolnego ubezpieczenia        

chorobowego to składki będzie opłacał w wysokości:  

1 431,48 zł  

Jeśli natomiast nie zdecyduje się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to jego           

składki będą wynosiły:  

1 354,64 zł.  

 

 

 

 

UWAGA! Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie płaci składki na te           

fundusze, gdy przedsiębiorca ukończył 55 lat (kobiety) albo 60 lat (mężczyźni).  
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Kod zgłoszenia do ZUS dla “pełnego ZUS” 

 05 10 _ _  

dwie ostatnie cyfry zależą m.in. od tego czy ma ustalony stopień           

niepełnosprawności lub prawo do renty czy emerytury.  

 

Jak wyglądają minimalne podstawy wymiaru składek ZUS       

przedsiębiorcy w 2020 roku? 

 

1. Minimalne podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy w 2020        

roku na ubezpieczenia społeczne, tj.emerytalne, rentowe,      

chorobowe, wypadkowe: 

● zasady ogólne (pełne składki ZUS) podstawa: 3 136,20 zł  4

● preferencyjne opłacanie składek ZUS, podstawa: 780,00 zł  5

● mały ZUS+, podstawa: nie niższa niż 780,00 zł i         

jednocześnie nie wyższa niż 3 136,20 zł . 6

2. Minimalna podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 

● podstawa: 4 026,01 zł - tj. 75% przeciętnego wynagrodzenia         

w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2019, włącznie z         

wypłatami z zysku .  7

 

 

4 art. 18 ust. 8 ustawy systemowej, dla osób opłacających składki społeczne od 60%              
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 
5 art. 18a ustawy systemowej, dla osób opłacających składki społeczne przez 24 miesiące             
kalendarzowe od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 
6 art. 18c ustawy systemowej. 
7 art. 81 ust. 2 ustawy zdrowotnej.  
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1.5. Jak przygotować się do wysyłki deklaracji za przedsiębiorcę         

który odprowadza składki wyłącznie za siebie, przykład z chorobą         

przedsiębiorcy.  

 
W tym materiale przedstawię Ci zasady stosowane w naszym biurze rachunkowym,           

nasze standardy, które pozwalają wdrożyć nowe osoby do obsługi klientów na           

najwyższym poziomie a przede wszystkim ustrzec przed popełnieniem błędów.  

 

Po pierwsze prowadzimy na naszym dysku plik w którym mamy wyszczególnionego           

każdego przedsiębiorcę i okresy za jakie przysługuje mu korzystanie z          

poszczególnych “zgłoszeń do ZUS”. Oczywiście zawsze na początku rozmawiam z          

klientem przedstawiam mu możliwości tak jak przedstawiłam Tobie w powyższych          

materiałach. Mimo wszystkich ustaleń zawsze, gdy np. klient chce (zakładam że           

spełnia warunki do skorzystania) skorzystać z ulgi na start. Dwa tygodnie przed            

końcem tego okresu wysyłamy informację w której przedstawiamy, że okres          

korzystania z ulgi na start dobiega końca (i UWAGA, żeby nie tracić czasu ani              

mojego ani klienta od razu wskazujemy warianty jakie ma dostępne przykład takiego            

maila:  

 

Dzień dobry Panie Henryku, z dniem 31-08-2020 roku kończy się okres w którym             

może Pan skorzystać z ulg na start. Od 01-09-2020 możemy zgłosić Pana do             

opłacania składek ZUS na zasadach preferencyjnych to oznacza, że składki wzrosną           

do wysokości:  

- w przypadku opłacania składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym        

do kwoty: 609,14 zł w 2020 roku 

- w przypadku opłacania składek bez dobrowolnego ubezpieczenia       

chorobowego do kwoty: 590,03 zł w 2020 roku.  

Może Pan również wybrać pełne składki ZUS, rezygnując tym samym z           

preferencyjnych warunków, które wymieniłam wyżej. Wysokość pełnych składek        

ZUS kształtuje się następująco:  
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- w przypadku opłacania składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym        

do kwoty: 1 431,48 zł w 2020 roku 

- w przypadku opłacania składek bez dobrowolnego ubezpieczenia       

chorobowego do kwoty:   1 354,64 zł w 2020 roku.  

Przypominam, że tylko zgłoszenie z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym        

uprawnia Pana do skorzystania np. z zasiłku chorobowego. Okres karencji wynosi           

90 dni, liczony od 01-09-2020 roku, jeśli zdecyduje się Pan na opłacanie            

dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.  

Proszę o informację zwrotną ze wskazaniem wariantu na który się Pan decyduje.  

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.  

 

(Pozdrowienia, stopka z danymi kontaktowymi i godzinami (dni i godziny w których            

urzęduje biuro)). 

 

Jak przygotować się do wysyłki deklaracji za przedsiębiorcę który         

odprowadza składki wyłącznie za siebie, przykład z chorobą        

przedsiębiorcy.  

 

Zanim przystąpisz do wysyłki deklaracji rozliczeniowej za przedsiębiorcę        

sprawdź swojego “excela” nanieś do kalendarza kończące się ulgi na          

start, preferencyjne opłacanie składek ZUS, inne by nie przeoczyć         

terminu do zgłoszenia zmiany do ZUS i wysłania informacji do klienta. 

Jak to u nas wygląda? 
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UWAGA! Od 1 lutego 2020 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja         

ustawy ubezpieczeniowej, która rozszerzyła tzw. „Mały ZUS”       

stosowany od 2019 r. i zwiększyła grono przedsiębiorców        

uprawnionych do płacenia składek preferencyjnych. „Mały ZUS”       

został zastąpiony „Małym ZUS-em Plus”(dodałam zdjęcie z wycinka        

naszych tabeli) 

Takie raportowanie pozwala na spokój psychiczny i pewność, że         

wszystko jest dopilnowane.  
 

1. Sprawdź PUE ZUS - jeżeli przedsiębiorca jest zgłoszony do dobrowolnego          

opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe, mógł przebywać na        

zwolnieniu lekarskim. Aktualnie nie ma papierowych zwolnień lekarskich, więc         

zdarza się, że przedsiębiorca w natłoku obowiązków zapomni poinformować o          

chorobie. UWAGA: By sprawdzić czy przedsiębiorca był na zwolnieniu         

lekarskim musisz posiadać pełnomocnictwo (PUE ZUS - wyjaśniam tę kwestię          

w dalszym materiale). 

2. Nie ma zwolnienia? W takim razie możesz przystąpić do wysyłki deklaracji           

DRA za dany miesiąc (jeśli nie ma przedsiębiorca pracowników to wysyłka           

deklaracji następuję do 10-tego dnia nastęnego za miesiąc poprzedni, jeśli 10           

ty przypada na sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny to termin           

przesuwa się na kolejny pierwszy dzień roboczy) 

Przykładowo w maju 2020 roku 10 ty dzień przypadł na niedzielę, zatem            

zarówno termin przekazania deklaracji rozliczeniowych jak i zapłaty składek         

za kwiecień to 11-05-2020 roku.  

 

JAK SPORZĄDZIĆ I WYSŁAĆ DEKLARACJĘ DRA W PROGRAMIE        

RACHMISTRZ I PŁATNIK 
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1. W Rachmistrz rozwijamy Listę modułów. 

 
2. Potem Kartoteki i Wspólnicy 
3. Wybieramy ewidencję składek 
4. Kliknij nalicz za konkretny miesiąc. 

 
 

5. Znowu rozwijamy listę modułów i wybieramy Deklaracje Zus 
6. Wybieramy dodaj i konkretny miesiąc 
7. Eksportujemy do pliku Płatnika 
8. Otwieramy program Płatnik i wybieramy konkretnego klienta 
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9. Importujemy dane i jeśli wszystko się zgadza - wysyłka  (dodajemy dokumenty do 

zestawu, aktualizujemy dane, wysyłamy i pobieramy za wielu płatników). 
 

 

Sprawdź materiał video: DRA z Rachmistrza do Płatnika :)  

 

Ale, ale… 

Co się stanie, gdy nasz przedsiębiorca był chory i został mu przyznany zasiłek             

chorobowy? Omówmy to na przykładzie:  

 

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo do        

proporcjonalnego zmniejszenia składek społecznych i FP (Fundusz Pracy) i FS w           

stosunku do dni choroby za którą został mu przyznany zasiłek, składka zdrowotna            

nie ulega pomniejszeniu.  

 

Prawo do skorzystania z zasiłku chorobowego, tym samym do proporcjonalnego          

pomniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, FP i FS (w           

określonych przypadkach), ma przedsiębiorca, który podlega dobrowolnemu       

ubezpieczeniu chorobowemu (oczywiście upłynął okres karencji 90 dni). 

 

Przykład 

Przedsiębiorca Jan Kowalski przebywał na zwolnieniu lekarskim w sierpniu 2020          

roku od 01-08-2020 do 04-08-2020 włącznie. Pan Jan prowadzi działalność od 2018            

roku i od początku opłacał składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, nadal           

podlega temu ubezpieczeniu. Opłaca składki na zasadach preferencyjnych od kwoty:          

780,00 zł. W celu wypłacenia zasiłku chorobowego, Pan Jan musi dostarczyć do            

ZUS ZUS-3B (papierowo lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Jeśli składasz           

dokument przez PUE ZUS wypełnij ZAS-53).  

 

Wzór ZUS Z-3B możesz pobrać aktualny ze strony zus.pl. W materiale video do tego              

rozdziału wyjaśniam jak wypełnić ZUS Z-3B. 
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Jak ustalić podstawę przy chorobie? 

 

780,00/31 (liczba dni w danym miesiącu w którym wystąpiła choroba) = 25,16 

25,16*4 (dni choroby) = 100,64 zł  

Podstawa przy chorobie do obliczenia składek proporcjonalnie:  

780,00 - 100,64 = 679,36 zł. 

Składki społeczne zostaną zapłacone od podstawy: 679,36 zł natomiast składka          

zdrowotna jest niepodzielna i zostanie opłacona w pełnej wysokości.  

 

 

Dziękuję za uwagę :)  

Poświęć chwilę na te ważne zagadnienia, przydadzą się w życiu zawodowym :)  

 

Ewelina Dulęba 
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