
PRESENTATION



Mały ZUS Plus 
i inne sposoby na obniżenie 

składek w 2021 roku

11.01.2021 r. 
Webinar



Katarzyna Przyborowska

3

Doświadczenie

Sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych zajmuję się od ponad 10 

lat. Znam wszystkie „zwroty” w orzecznictwie sądów pracy i 

ubezpieczeń społecznych  z tego okresu

Odwołania

Przygotowałam setki odwołań w sprawach, które prowadziłam i 

prowadzę, lub na zlecenie klientów

Niemożliwe staje się możliwe

Przychodzili do mnie klienci, ze sprawami, które uznawali za 

beznadziejne. Po analizie okazywało się, że wcale tak nie jest.

Brak ugody

W sprawach przeciwko ZUS nie można zawierać ugód. Prowadziłam 

sprawy, które kończyły się na etapie postępowania wyjaśniającego lub 

na etapie odwołania, gdy ZUS zmieniał decyzję. Zdarzało się, że ZUS 

zmieniał decyzję na korzyść klienta już w trakcie postępowania 

sądowego.



Dla kogo jest to 
szkolenie i o 

czym ono będzie
Dla płatników 

zainteresowanych ulgami w 
płatnościach na 

ubezpieczenia społeczne

Szkolenie NIE JEST przeznaczone dla 
pracowników ZUS



Ulgi w ubezpieczeniach społecznych

1.Ulga na start
2.Składki preferencyjne
3.Mały ZUS Plus



Ulga na start

Młody przedsiębiorca zakładający działalność może przez 6 
miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia
społeczne, jeśli:

• podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy
albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach
kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub
zakończenia,

• nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego,
co robił dla niego jako pracownik zatrudniony na umowę o pracę 
(zakres zadań). 



Ulga na start
Ulga na start przysługuje maksymalnie przez 6 miesięcy
kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej.

W przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie miesiąca - okres ulgi liczy 
się  od

kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Wskazówka – rozpoczęcie działalności drugiego lub trzeciego dnia 
miesiąca sprawia, że nie trzeba płacić składek niemal przez 7 miesięcy.
Jeżeli zawiesisz prowadzenie działalności w tym czasie to okres ulgi nie 

ulega wydłużeniu. 



Ulga na start

Brak składek to brak świadczeń.

Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca nie otrzyma zasiłku chorobowego,
macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego. Nie otrzyma renty z
tytułu niezdolności do pracy.

W okresie ulgi na start nie ma także prawa do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego), które
przysługują z ubezpieczenia
wypadkowego.

Okres, w którym nie są opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie
również uwzględniony przy ustalaniu wysokości przyszłej emerytury takiego
przedsiębiorcy.
Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie zaliczony do okresu składkowego przy
ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.



Składki preferencyjne

Ulga do wykorzystania po uldze na start, lub bez niej. 
Okres korzystania ze składek preferencyjnych to maksymalnie 24 miesiące 
. 
Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca zawiesi działalność gospodarczą, okres 
składek preferencyjnych nie ulegnie wydłużeniu.

Preferencyjne składki  można opłać, po spełnieniu 
następujących warunków:

• w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem 
działalności gospodarczej nie prowadzono innej działalności,

• Przedsiębiorca nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego,
co wykonywał jako pracownik w ramach umowy o pracę.



Składki preferencyjne
Preferencyjne składki możesz opłacać przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Naliczasz
je od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego
wynagrodzenia.

Decyzja o wysokości kwoty od której opłacasz składki będzie miała wpływ na wysokość
świadczeń, które przysługują:
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).

Jeśli przedsiębiorca opłaca składki od podstawy wynoszącej 30% minimalnego
wynagrodzenia, to od tej kwoty będzie obliczony
m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński oraz opiekuńczy



Mały ZUS Plus
Tę preferencję wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń
społecznych oraz ustawy o krajowej administracji skarbowej z dnia 12 grudnia 2019
r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2550).
Ustawa weszła w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

Z założenia ustawa poszerzyła grono przedsiębiorców, którzy dotychczas mogli
korzystać z ulgi w 2019 r. (Mały ZUS).
Od lutego 2020 r. zamiast od przychodu przedsiębiorcy korzystający z nowej ulgi
opłacają składki od dochodu (dotychczas płacono składki wyłącznie od
przychodu).



Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca aby skorzystać z 
Małego ZUS-u Plus?

1. próg uprawniający do preferencyjnych składek płaconych od stycznia 2021 r., będzie 
wynosił 120 000 zł przychodu przedsiębiorcy za miniony rok kalendarzowy (czyli 2020). 

2. przedsiębiorca prowadził działalność w 2020 roku przez co najmniej 60 dni. 
3. Przedsiębiorca w 2020 roku nie rozliczał się w formie karty podatkowej i

4. Przedsiębiorca nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT. Oba warunki trzeba 
spełnić łącznie.

5. Przedsiębiorca nie może pracować na rzecz swojego byłego pracodawcy.
6. Przedsiębiorca nie może skorzystać z tzw. preferencyjnego ZUS (opłacanego od podstawy 

30%) oraz ulgi na start.



Podstawa wymiaru składek – jak ją ustalić?

Ustalenie podstawy wymiaru składek odbywać się będzie na podstawie dochodu
przedsiębiorcy uzyskanego za miniony rok kalendarzowy (2020).

Podstawa wymiaru opłacanych przez przedsiębiorcę składek nie może być niższa niż
30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia
Podstawę wymiaru składek ubezpieczony ustala na dany rok
kalendarzowy, mnożąc przeciętny miesięczny dochód z działalności
gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, obliczony
według przepisów ustawy, przez współczynnik 0,5.



Jak ustalić przeciętny miesięczny dochód z działalności 
gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym?

Roczny dochód z pozarolniczej działalności mnożymy 30, a następnie dzielimy przez
liczbę dni wykonywania działalności w 2020 r.

Przykład:
Pani Anna osiągnęła w 2020 r. roczny przychód w wysokości 35 tys. Zł, a jej dochód
wyniósł 28.000 zł. Działalność prowadziła przez 192 dni.
Zatem obliczenia będą następujące:
28.000 zł x30 = 840000 zł
840000 zł/192 = 4375 zł
Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pani Anny to 4375 zł



Terminy zgłoszeń do Małego ZUS-u Plus

Terminy są dwa:
Pierwszy to 1 lutego 2021 r., drugi – 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia 

powodującego obowiązek zapłaty składki na ZUS.
W pierwszym terminie muszą się zgłosić przedsiębiorcy, którzy  nie byli objęci Małym 

ZUS-em Plus  w 2020 r. i chcą przystąpić do tej ulgi.
W drugim - przedsiębiorcy, których Mały ZUS Plus dopiero obejmie, w związku z 

zaistnieniem zdarzenia ubezpieczeniowego.
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