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Ma?y ZUS plus.
Od pocz?tku 2021 roku mo?na zg?asza? si? do ma?ego ZUS plus, który uprawnia do
p?acenia ni?szych sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne. Ulga nie dotyczy sk?adki
zdrowotnej.
Ma?y ZUS plus jest dla przedsi?biorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie
przekroczy? 120 tys. z?. Je?li dzia?alno?? gospodarcza by?a prowadzona krócej, limit przychodu
wylicza si? proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy.
- Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadzi?a dzia?alno?? gospodarcz? w poprzednim roku
przez co najmniej 60 dni – wyja?nia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym ?l?sku.
Na ma?ym ZUS plus mo?na by? maksymalnie przez 36 miesi?cy w ci?gu ostatnich 60 miesi?cy
prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne.
- Przypominam, ?e ulga nie obejmuje sk?adki zdrowotnej, która ca?y czas trzeba p?aci? w pe?nej
wysoko?ci – dodaje Kowalska-Matis.
Przedsi?biorca, który chce korzysta? z ma?ego ZUS plus i spe?nia warunki, powinien zg?osi? si?
do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. ?eby zg?osi? si? do ma?ego ZUS plus, najpierw nale?y
wyrejestrowa? si? z dotychczasowego kodu ubezpieczenia, czyli z?o?y? dokument ZUS ZWUA i
zg?osi? si? do ubezpiecze? na dokumencie ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem w?a?ciwym dla
ma?ego ZUS plus czyli 05 90 lub 05 92.
Rzeczniczka zapewnia, ?e osoba, która korzysta?a z ma?ego ZUS plus w 2020 r. i nadal spe?nia
warunki w 2021 r. nie musi ponownie zg?asza? si? do ulgi.
Dodatkowo ka?dy korzystaj?cy z ma?ego ZUS plus w 2021 r. musi z?o?y? dokumenty
rozliczeniowe z informacj? o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach
opodatkowania z tytu?u prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.
Kwota sk?adek przy ma?ym ZUS plus zale?y od dochodu. Podstaw? wymiaru sk?adek na
ubezpieczenia spo?eczne jest po?owa przeci?tnego miesi?cznego dochodu uzyskanego z
dzia?alno?ci w poprzednim roku. Nie zmieni? si? za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej
podstawy wymiaru sk?adek. Podstawa wymiaru sk?adek nadal b?dzie musia?a si? mie?ci?
pomi?dzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego
przeci?tnego wynagrodzenia (czyli mi?dzy 840 a 3155,40 z? w 2021 roku).
Z ma?ego ZUS plus wykluczone s? firmy, które rozliczaj? si? na podstawie karty podatkowej z
jednoczesnym zwolnieniem sprzeda?y od podatku VAT oraz te, które prowadz? tak?e inn?
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pozarolnicz? dzia?alno?? (np. jako wspólnik spó?ki jawnej). Z ulgi nie skorzysta tak?e osoba, która
wykonuje dla by?ego lub obecnego pracodawcy to, co robi?a dla niego jako pracownik w bie??cym
lub poprzednim roku kalendarzowym.
Ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero za?o?y?y swoj? dzia?alno??. One mog?
skorzysta? z innych mo?liwo?ci. Najpierw 6-miesi?czna „ulga na start”, a nast?pnie dwa lata
„preferencyjnych sk?adek” op?acanych od podstawy stanowi?cej 30 proc. minimalnego
wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi s? dobrowolne. Wi?cej informacji na temat ma?ego ZUS plus na
stronie internetowej www.zus.pl
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