Mały ZUS
Mała działalność gospodarcza

Masz firmę i nie osiągasz wysokich przychodów?
Od 1 stycznia 2019 r. możesz opłacać składki na ubezpieczenia
społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość zależy od tych
przychodów.

Jakie warunki musisz spełnić
Aby skorzystać w danym roku z tzw. małego ZUS:
tt musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
tt Twój przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim
roku kalendarzowym nie mógł przekroczyć 30-krotności
minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w grudniu
poprzedniego roku (w 2018 r. wynosiła ona 63 000 zł = 30 × 2100 zł) –
jeśli prowadziłeś tę działalność przez cały rok.
WAŻNE!
Jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez część poprzedniego
roku, limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest
odpowiednio niższy.
Żeby ustalić ten limit, musisz podzielić 30-krotność minimalnego
wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku,
a następnie pomnożyć wynik przez liczbę dni kalendarzowych,
gdy prowadziłeś działalność gospodarczą w poprzednim roku
kalendarzowym. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę,
jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół,
jeśli jest niższa.
Przykład
Pan Mariusz chciał skorzystać w 2019 r. z tzw. małego ZUS. Chciał
wiedzieć, czy jego przychód w 2018 r. przekroczył limit. Policzył go
w następujący sposób:
1. Sprawdził, że 30-krotność minimalnego wynagrodzenia wynosiła
w 2018 r. 63 000 zł.
2. Sprawdził, że w 2018 r. było 365 dni.
3. Policzył, że swoją działalność prowadził przez 344 dni, ponieważ
zawiesił ją w marcu.
4. Policzył limit 63 000 zł : 365 × 344 = 59 375,34246575342 zł
i zaokrąglił go w dół do 59 375,34 zł.
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Kiedy nie skorzystasz z małego ZUS
Nie skorzystasz z małego ZUS, jeśli:
tt w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż
60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
tt w poprzednim roku rozliczałeś się w formie karty podatkowej
i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT,
tt w poprzednim roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej
działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
tt spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek
od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
tt wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś
dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym.
WAŻNE!
Nie skorzystasz z małego ZUS w tym roku, w którym rozpocząłeś
działalność gospodarczą.
Mały ZUS możesz jednak opłacać, jeśli korzystałeś wcześniej z ulgi
na start lub preferencyjnych składek.

Jak długo możesz korzystać z małego ZUS
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać maksymalnie
przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych
prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak ustalisz najniższą podstawę wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne
Najniższą podstawę wymiaru składek ustalisz w 3 krokach:
1. Najpierw ustal przeciętny miesięczny przychód z działalności
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru
roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
× 30
liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności
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Nie skorzystasz
z małego ZUS w tym
roku, w którym
rozpocząłeś
działalność
gospodarczą.

—— Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli
końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest
niższa.
2. Pomnóż przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia
pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku
kalendarzowym przez współczynnik, który prezes ZUS ogłosił
w „Monitorze Polskim”.
—— Otrzymany wynik zaokrąglij do pełnych groszy w górę, jeśli
końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest
niższa.
3. Porównaj otrzymany wynik z 30% minimalnego wynagrodzenia
i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Kwoty, które obowiązują w danym roku, możesz sprawdzić
na www.zus.pl. Twoja najniższa podstawa musi mieścić się między
tymi 2 wartościami:
—— nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę
w danym roku,
—— nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego
wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.
Dlatego jeśli otrzymałeś niższy wynik niż 30% minimalnego
wynagrodzenia, obowiązuje Cię najniższa podstawa wymiaru
w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.
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Od jakiej kwoty będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne
W okresie, w którym będziesz korzystać z małego ZUS, możesz
w poszczególnych miesiącach opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej
podstawy wymiaru. Możesz też zadeklarować wyższą podstawę.

Jakie będziesz miał obowiązki związane
z korzystaniem z małego ZUS
Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom,
które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie
dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, będziesz miał także
inne obowiązki.
Należą do nich:
tt obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej albo w imiennym
raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie
wymiaru składek,
tt obowiązek przedstawienia na nasze żądanie dokumentów, które
potwierdzają wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania
działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w ciągu
14 dni kalendarzowych od doręczenia wezwania; jeśli tego nie
zrobisz, za wszystkie miesiące danego roku będziemy musieli ustalić
Ci podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Czy możesz zrezygnować z małego ZUS
Będziesz mógł zrezygnować z uprawnienia, aby ustalać najniższą podstawę
wymiaru składek w zależności od wysokości przychodu. Możesz to zrobić
w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia tego prawa.
Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym zrzeczesz się tego
prawa, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku
kalendarzowego będziesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne
od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 60% prognozowanego
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
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Od jakiej podstawy będziesz wyliczać składki
na ubezpieczenie zdrowotne, gdy skorzystasz
z małego ZUS
Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2019 r., nie dotyczą podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Składki te będziesz opłacać od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.
Podstawa prawna
tt Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 300).
Ulotka ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa.
Warszawa, styczeń 2019 r.

Zdjęcie na okładce i stronie 4: deagreez – Fotolia.com
Skład: Poligrafia ZUS w Warszawie. Zam. nr 704/19
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ABC
n Sprawdź, czy pracodawca (zleceniodawca) zgłosił Cię do ubezpieczeń
społecznych. Jeżeli tego nie zrobił,
a zachorujesz lub będziesz miał wypadek w pracy, możesz mieć problem
z otrzymaniem świadczeń z ZUS.
n Zadbaj o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego Twoich najbliższych
– współmałżonka i dzieci – jeżeli nie
mają innego tytułu do ubezpieczenia.
Jeżeli nabędą samodzielnie prawo do
ubezpieczenia, pamiętaj, by ich wyrejestrować.
n Sprawdź, czy pracodawca odprowadza za Ciebie składki od właściwej podstawy, czy nie zaniża jej. Składki od niższego wynagrodzenia, niż faktycznie
otrzymujesz, to niższe świadczenia dziś
(zasiłek chorobowy czy macierzyński)
oraz w przyszłości (emerytura lub renta).
n Bez wychodzenia z domu możesz
zapoznać się z danymi zapisanymi na
Twoim indywidualnym koncie w ZUS.
Sprawdź to sam na Platformie Usług
Elektronicznych – www.zus.pl.
n Jeśli pracujesz za granicą, sprawdź,
w którym kraju powinieneś być ubezpieczony.

Ubezpieczonego

n Jeżeli Twoje dane identyfikacyjne, adresowe lub ewidencyjne się
zmieniły, poinformuj o tym swojego
pracodawcę, a jeśli pracodawca już
nie istnieje, możesz zgłosić zmianę za
pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych – www.zus.pl.
n Sprawdź, czy pracodawca zgłosił
Cię do ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeżeli tego nie zrobił, nie będziesz
mógł korzystać z publicznej opieki
zdrowotnej ani nie otrzymasz recepty
na leki refundowane.
n Gdy otrzymasz informację o stanie
konta ubezpieczonego w ZUS, zweryfikuj zawarte w niej dane – w trosce
o Twoją przyszłą emeryturę.
n Dzięki dostępowi do konta ubezpieczonego w portalu www.zus.pl
możesz na podstawie zgromadzonych tam danych i prognozowanych
przez siebie przyszłych dochodów
wyliczyć wysokość hipotetycznej
emerytury.
n Pamiętaj, że jeśli przestaniesz pracować, do ubezpieczeń emerytalnego
i rentowych możesz przystąpić dobrowolnie.
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niepełnosprawnych

Przyjazny dla osób
z niepełnosprawnością

ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa
r Platforma Usług Elektronicznych: www.zus.pl
r Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:

– 22 560-16-00* dla tel. komórkowych i stacjonarnych
* koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

– Skype: zus_centrum_obslugi_tel
– e-mail: cot@zus.pl

