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1. Przy uldze na start przedsiębiorca opłaca:

A. tylko składkę zdrowotną

B. tylko składki społeczne

C. składkę zdrowotną i dobrowolnie chorobową.

2. Pan Jan Kowalski założył jednoosobową działalność gospodarczą w

01-01-2021 r., opłacał wtedy składki na ubezpieczenia społeczne od

preferencyjnej podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty minimalnego

wynagrodzenia. Zawiesił działalność gospodarczą z dniem 31.12.2021

roku. 1.03.2022 roku wznowił swoją jednoosobową działalność

gospodarczą. Czy Pan Jan, który przez cały ten okres pozostawał i nadal

pozostaje bez zatrudnienia z tytułu umowy o pracę, będzie mógł

skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS?

A. TAK

B. NIE

3. Do małego ZUS plus przedsiębiorca może się zgłaszać od początku

roku, po spełnieniu określonych warunków. Ulga uprawnia do płacenia

niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Czy preferencje te dotyczą

również składki zdrowotnej?

A. TAK

B. NIE



4. W 2021 r. przedsiębiorca był zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS jako

przedsiębiorca opłacający za siebie składki na ubezpieczenia społeczne w

ramach tzw. małego ZUS plus. Spełniał warunki do tego, aby korzystać z

tej preferencji również w 2022 r. Czy w związku z tym powinien przekazać

do ZUS jakieś dokumenty zgłoszeniowe?

A. TAK

B. NIE

5. Czy synową można zgłosić do ZUS jako osobę współpracującą?

Właściciel JDG chce zgłosić do ubezpieczeń społecznych i ub.zdrowotnego

członka rodziny - synową jako osobę współpracującą, czy może tego

dokonać?

A. TAK

B. NIE

6. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą od

01-07-2021 korzystał z ulgi na start do 31.12-2021 roku. Od 01-01-2022

kontynuuje działalność gospodarczą, nie osiąga przychodów z innego

tytułu. JDG to jego jedyne źródło przychodów. Z jakich możliwości może

skorzystać od 01-01-2022?

A. Pełne składki ZUS lub preferencyjne składki ZUS

B. Preferencyjne składki ZUS lub Mały ZUS plus

C. Tylko pełne składki ZUS

D. Tylko preferencyjne składki ZUS

E. Tylko ulga na start.



7. Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od

2015 roku. Od 01-12-2021 roku zgłosił się do dobrowolnego

ubezpieczenia chorobowego i nie zrezygnował z niego. Od 01-02-2022 do

10-02-2022 wystąpiła u niego niezdolność do pracy, lekarz wystawił mu

zwolnienie lekarskie za ten czas. Czy będzie przysługiwał przedsiębiorcy

zasiłek chorobowy za ten okres?

A. TAK

B. NIE

8. Aneta Kowalska prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, od

01.02-2022 roku zawarła umowę zlecenie ze swoją córką, która ma 25 lat

i jest studentką, nie osiąga innych przychodów a wynagrodzenie nie

przekroczy 3010,00 zł brutto miesięcznie czy w zaistniałej sytuacji:

A. Pani Aneta odprowadzi składki ZUS od zlecenia ze swoją córką?

- tak

- nie

B. Czy z mocy prawa podatek dochodowy od wynagrodzenia za

wykonanie zlecenie będzie pobierane?

- tak

- nie

C. Czy Pani Aneta może zaliczyć wydatki związane z tym

wynagrodzeniem do kosztów działalności?

- tak

- nie



9. Pracodawca chce podpisać umowę o pracę z kandydatem na stanowisko

stolarz, przyszły pracownik okazał się skierowaniem na badania lekarskie i

ważnymi badaniami okresowymi od byłego pracodawcy. Zatrudnienie z

byłym pracodawcą ustało 35 dni temu. Czy takie badania ważne ze

skierowaniem (stanowisko i zakres ryzyka i obowiązków jest taki sam u

byłego jak i obecnego pracodawcy) mogą być wykorzystane u obecnego

pracodawcy?

A. TAK

B. NIE.


