
 PRZESTRZEŃ DLA KSIĘGOWYCH 

 DODATEK do tygodniówki 

 TEMAT TYGODNIA - dla ułatwienia dostępny 

 również w numerze Tygodniówka 38/2022 

 TEMAT TYGODNIA 
 Mały ZUS plus - kto może skorzystać z ulgi w 2023 r. 

 Przepisy  regulujące  zasady  preferencji  w  opłacaniu  składek  na 

 ubezpieczenie  społeczne,  zwanej  Małym  ZUS  plus,  określone  zostały  w 

 art. 18c ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 W  ramach  ulgi  przedsiębiorcy  uprawnieni  do  skorzystania  z  niej,  naliczają 

 oraz  opłacają  za  siebie  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  od  niższej 

 podstawy.  Dotyczy  to  więc  zarówno  składek  na  ubezpieczenie  emerytalne, 

 rentowe jak i chorobowe i wypadkowe. 

 Do kogo skierowana jest preferencja? 

 Preferencja  skierowana  jest  do  przedsiębiorców,  o  których  mowa  w  art.  8 

 ust.  6  pkt  1  ww.  ustawy,  czyli  osób  prowadzących  pozarolniczą  działalność 

 gospodarczą  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  6  marca  2018  r.  - 

 Prawo  przedsiębiorców  lub  innych  przepisów  szczególnych.  Muszą  jednak 

 spełniać  określone  warunki,  o  czym  mowa  będzie  w  dalszej  części 

 artykułu. 

 Kto nie skorzysta z ulgi? 

 Z ulgi nie skorzysta: 

 -  twórca i artysta, 

 -  osoba  prowadząca  działalność  w  zakresie  wolnego  zawodu 

 (w  rozumieniu  przepisów  o  zryczałtowanym  podatku 
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 dochodowym  od  niektórych  przychodów  osiąganych  przez  osoby 

 fizyczne,  lub  z  której  przychody  są  przychodami  z  działalności 

 gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów  o  podatku  dochodowym  od 

 osób fizycznych), 

 -  wspólnik  jednoosobowej  spółki  z  ograniczoną  odpowiedzialnością 

 oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, 

 -  akcjonariusz  prostej  spółki  akcyjnej  wnoszący  do  spółki  wkład, 

 którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług, 

 -  osoba  prowadząca  publiczną  lub  niepubliczną  szkołę,  inną  formę 

 wychowania  przedszkolnego,  placówkę  lub  ich  zespół,  na 

 podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  -  Prawo 

 oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655). 

 Warunek przychodowy 

 Aby  przedsiębiorca  mógł  skorzystać  z  małego  ZUS  plus  w  2023  roku,  jego 

 przychód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  2022  roku  nie  może 

 przekroczyć kwoty 120.000 zł. 

 Limit  ten  ulega  zmniejszeniu  w  przypadku  rozpoczęcia,  zakończenia  lub 

 zawieszenia  prowadzenia  działalności  w  ciągu  poprzedniego  roku 

 kalendarzowego.  Zmniejsza  się  go  wówczas  proporcjonalnie,  dzieląc 

 kwotę  120.000  złotych  przez  liczbę  dni  kalendarzowych  w  poprzednim 

 roku  kalendarzowym  i  mnożąc  przez  liczbę  dni  kalendarzowych 

 prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym.  Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w 

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

 jest niższa. 

 Liczba  dni  prowadzenia  działalności  gospodarczej  odpowiada  liczbie  dni 

 podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu 

 z  tytułu  prowadzenia  tej  działalności  w  poprzednim  roku.  Nie  uwzględnia 

 się  w  niej  liczby  dni,  w  których  działalność  gospodarcza  była  prowadzona, 
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 ale  przedsiębiorca  podlegał  ubezpieczeniu  w  KRUS  albo  za  granicą.  Należy 

 w niej natomiast uwzględnić liczbę dni, w których korzystał z ulgi na start. 

 Przykład 1 

 Przedsiębiorca  prowadzi  działalność  gospodarczą  i  opłaca  preferencyjne 

 składki  ZUS.  Działalność  była  zawieszona  w  okresie  od  1  marca  2022  r.  do 

 31  maja  2022  r.  Jak  ustalić  limit  przychodów  uprawniających  do 

 skorzystania w 2023 r. z małego ZUS plus? 

 Działalność w 2022 r. prowadzona była przez 273 dni (365 dni - 92 dni). 

 Limit uprawniający do skorzystania z ulgi w 2023 r. wynosi 89.753,42 zł. 

 Wynika to z poniższych obliczeń: 

 (120.000  zł  /  365  dni)  x  273  dni  =  89.753,4246573  zł,  co  po  zaokrągleniu 

 w dół daje kwotę 89.753,42 zł 

 Pozostałe  warunki  uprawniające  do  skorzystania  z  preferencji 

 w 2023 roku 

 Z  art.  18c  ust.  11  ustawy  o  systemie  ubezpieczeń  społecznych  wynika,  że 

 ulga nie ma zastosowania do osób które: 

 1)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  (2022)  rozliczały  się  w  formie 

 karty  podatkowej,  korzystając  jednocześnie  ze  zwolnienia 

 podmiotowego z VAT, 

 2)  spełniają  warunki  określone  w  art.  18a  do  opłacania  składek 

 preferencyjnych, 

 3)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  prowadziły  pozarolniczą 

 działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych, 

 4)  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  prowadziły  pozarolniczą 

 działalność,  o  której  mowa  w  art.  8  ust.  6  pkt  2-5  (osoby 

 prowadzące  działalność  wskazane  na  początku  artykułu  jako 

 nieuprawnione do skorzystania z ulgi), 
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 5)  wykonują  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  na  rzecz  byłego 

 pracodawcy,  na  rzecz  którego  przed  dniem  rozpoczęcia  pozarolniczej 

 działalności  gospodarczej  w  bieżącym  lub  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym  wykonywały  w  ramach  stosunku  pracy  lub 

 spółdzielczego  stosunku  pracy  czynności  wchodzące  w  zakres 

 wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej, 

 6)  ustalały  podstawę  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  emerytalne 

 i  rentowe  w  ramach  małego  ZUS  plus  przez  36  miesięcy 

 kalendarzowych  w  ciągu  ostatnich  60  miesięcy  kalendarzowych 

 prowadzenia  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  (do  limitów 

 tych  wlicza  się,  jako  pełny  miesiąc,  każdy  miesiąc  kalendarzowy, 

 w  którym  osoba  odpowiednio  ustalała  podstawę  składek  na 

 ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe  zgodnie  z  niniejszym  artykułem 

 lub  prowadziła  pozarolniczą  działalność  gospodarczą  przez  co 

 najmniej jeden dzień kalendarzowy). 

 Jak  ustalana  jest  podstawa  wymiar  składek  na  ubezpieczenie 

 społeczne? 

 Podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  dla  osób 

 korzystających  z  preferencji,  zgodnie  z  art.  18c  ust.  1  ustawy  o  systemie 

 ubezpieczeń  społecznych,  uzależniona  jest  od  dochodu 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  przepisów 

 o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych,  uzyskanego  w  poprzednim 

 roku kalendarzowym. 

 Podstawę  wymiaru  składek,  na  dany  rok  kalendarzowy,  ustala  się  mnożąc 

 przeciętny  miesięczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej 

 uzyskany  w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  przez  współczynnik  0,5. 

 Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w  górę,  jeśli 

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

 niższa. 
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 Pierwszym  etapem  jest  więc  ustalenie  przeciętnego  miesięcznego  dochodu 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskanego  w  poprzednim  roku 

 kalendarzowym. Zgodnie z art. 18c ust. 4 ustala się go według wzoru: 

 przeciętny miesięczny dochód z 

 tytułu pozarolniczej działalności 

 gospodarczej w poprzednim roku 

 kalendarzowym 

 = 

 roczny dochód z pozarolniczej 

 działalności gospodarczej uzyskany 

 w poprzednim roku kalendarzowym 

 x 30 

 liczba dni kalendarzowych 

 prowadzenia pozarolniczej 

 działalności gospodarczej w 

 poprzednim roku kalendarzowym 

 Otrzymany  wynik  jest  zaokrąglany  do  pełnych  groszy  w  górę,  jeśli 

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

 niższa. 

 Jeżeli  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  ubezpieczonego,  oraz  osób  z 

 nim  współpracujących  zostały  zaliczone  do  kosztów  uzyskania  przychodu, 

 roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany  w 

 poprzednim  roku  kalendarzowym,  powiększa  się  o  kwoty  tych  składek 

 zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

 Przykład 2 

 Pani  Teresa  jest  uprawniona  do  skorzystania  w  2023  r.  z  małego  ZUS 

 plus.  Działalność  prowadzi  przez  cały  2022  rok  i  opłaca  podatek 

 dochodowy  według  skali  podatkowej.  Załóżmy,  że  jej  roczny  dochód 

 z  działalności  w  2022  r.  wyniesie  85.222,00  zł.  Nie  uwzględniała  ona 

 w  kosztach  składek  na  ubezpieczenia  społeczne.  Jak  ustalić  podstawę 

 wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? 
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 Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej wynosi: 

 (85.222,00 zł / 365 dni) x 30 dni = 7.004,55 zł. 

 Tak ustalony dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 

 7.004,55 zł x 0,5 = 3502,28 zł. 

 W  przypadku  osób,  do  których  w  poprzednim  roku  kalendarzowym 

 miały  zastosowanie  przepisy  dotyczące  zryczałtowanego  podatku 

 dochodowego  w  formie  karty  podatkowej,  i  które  nie  korzystały  ze 

 zwolnienia  sprzedaży  od  podatku  od  towarów  i  usług  na  podstawie  art. 

 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT przez: 

 a)  roczny  przychód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany 

 w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  wartość 

 sprzedaży,  o  której  mowa  w  art.  2  pkt  22  ustawy  z  dnia  11  marca 

 2004  r.  o  podatku  od  towarów  i  usług,  podlegającej  opodatkowaniu 

 tym podatkiem, bez kwoty tego podatku, 

 b)  roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany  w 

 poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  roczny  przychód 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  w  rozumieniu  lit.  a, 

 pomnożony przez współczynnik 0,5; 

 Przykład 3 

 Pan  Jan  jest  uprawniony  do  skorzystania  w  2023  r.  z  małego  ZUS  plus. 

 Działalność  prowadzi  przez  cały  2022  rok  i  opłaca  podatek  dochodowy 

 w  formie  karty  podatkowej.  Nie  korzysta  ze  zwolnienia  z  VAT.  Załóżmy,  że 

 jego  roczny  przychód  ze  sprzedaży  w  2022  r.  wyniesie  63.252,98  zł.  Jak 

 ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? 

 W  tym  przypadku,  aby  ustalić  roczny  dochód  na  potrzeby  omawianej 

 preferencji przychód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 
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 63.252,98 x 0,5 = 31.626,49 zł. 

 Następnie  należy  ustalić  przeciętny  miesięczny  dochód  z  działalności 

 gospodarczej  w  poprzednim  roku  kalendarzowym  według  wzoru 

 omawianego  już  wzoru  określonego  w  art.  18c  ust.  4  ustawy  o  systemie 

 ubezpieczeń społecznych. 

 (31.626,49 zł / 365 dni) x 30 = 2.599,44 zł. 

 Tak ustalony dochód należy pomnożyć przez współczynnik 0,5: 

 2.599,44 zł x 0,5 = 1.299,50 zł. 

 W  przypadku  ryczałtu  od  przychodów  ewidencjonowanych,  przez 

 roczny  dochód  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  uzyskany 

 w  poprzednim  roku  kalendarzowym,  należy  rozumieć  roczny  przychód 

 z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej  pomnożony  przez  współczynnik 

 0,5. 

 Podstawa  wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  nie  może 

 przekroczyć  60%  prognozowanego  przeciętnego  wynagrodzenia  na  dany 

 rok  kalendarzowy  i  nie  może  być  niższa  niż  30%  kwoty  minimalnego 

 wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. 

 Podstawa  ustalona  na  2023  r.  musi  się  więc  mieścić  w  przedziale  1.047  zł 

 - 4.161 zł 

 Przykład 4 

 Pan  Artur  jest  uprawniony  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus  od 

 1  stycznia  2023  r.  Po  dokonaniu  obliczeń,  okazało  się,  że  podstawa 

 wymiaru składek wynosi 900 zł. 
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 Ponieważ  podstawa  nie  może  być  niższa  niż  30%  kwoty  minimalnego 

 wynagrodzenia  obowiązującego  w  styczniu  danego  roku,  podstawą 

 wymiaru  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  dla  Pana  Artura  będzie 

 kwota 1047 zł. 

 Kiedy  już  mamy  pewność,  że  przedsiębiorca  może  i  chce 

 skorzystać  z  małego  ZUS  plus  w  2023,  konieczne  jest  dokonanie 

 formalności, tj. zgłoszenia do ZUS. 

 W tym celu należy przekazać do ZUS: 

 -  ZUS  ZWUA  -  wyrejestrowanie  z  ubezpieczeń  z  dotychczasowym 

 kodem tytułu ubezpieczenia, jeśli działalność jest kontynuowana, 

 -  ZUS  ZUA  -  zgłoszenie  do  ubezpieczeń  społecznych  i  zdrowotnego 

 lub  ZUS  ZZA  jeśli  przedsiębiorca  podlega  wyłącznie  ubezpieczeniu 

 zdrowotnemu  z  kodem  05  90  albo  05  92  (dot.  osób  z  rentą 

 przyznaną z tytułu niezdolności do pracy). 

 Dokumenty należy przekazać najpóźniej do 31 stycznia 2022 r. 

 Jeśli  przedsiębiorca  korzystał  z  małego  ZUS  plus  w  grudniu  2022  r.  i  nadal 

 chce  z  niego  korzystać,  nie  ma  obowiązku  przekazywania  do  ZUS  żadnych 

 dokumentów  zgłoszeniowych.  Należy  jednak  pamiętać  o  maksymalnym 

 okresie 36 m-cy uprawniającym do ulgi. 

 Jak zatem ustalić okres korzystania z Małego ZUS plus? 

 Przykład 5 

 Przedsiębiorca  opłacał  przez  24  miesiące  składki  preferencyjne,  po  tym 

 okresie  przez  rok  opłacał  pełne  składki  ZUS  a  w  kolejnym  roku  spełnia 

 warunki  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus?  Jak  liczyć  okres  korzystania 

 z małego ZUS plus w tej sytuacji? 

 Z  małego  ZUS  plus  korzystać  można  przez  36  miesięcy  w  ciągu  ostatnich 

 60  miesięcy  kalendarzowych  prowadzenia  działalności  (za  miesiąc 
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 kalendarzowy  uznaje  się  każdy  miesiąc  w  którym  co  najmniej  jeden  dzień 

 podlegało  się  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  społecznemu).  Do  okresu 

 tego  wlicza  się  także  okres  korzystania  z  “małego  ZUS”  obowiązującego 

 do końca stycznia 2020 r. 

 Zakładając,  że  przedsiębiorca  rozpoczął  działalność  01.01.2018  r.  i  od 

 początku  zgłosił  się  do  składek  preferencyjnych  -  ich  24-miesięczny  okres 

 minął  31.12.2019  r.  Cały  rok  2020  opłacał  składki  pełne.  W  roku  2021 

 spełnił  warunki  do  skorzystania  z  małego  ZUS  plus.  Przy  założeniu,  że 

 warunki  nie  uległy  zmianie,  może  korzystać  z  małego  ZUS  plus  do  końca 

 roku  2023  (36  miesięcy).  Może  także  mieć  przerwę  w  opłacaniu  małego 

 ZUS  plus  np.  w  roku  2022  i  ponownie  płacić  mały  ZUS  plus  w  roku  2023 

 i 2024. 60-miesięczny okres w tej sytuacji mija 31.12.2025 roku. 
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