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DLA BIZNESU 
 
Co trzeba zrobić, aby skorzystać z ulgi mały 

ZUS plus 
  

Od początku 2021 roku można zgłaszać się do tzw.         
Małego ZUS Plus, który uprawnia do płacenia       
niższych składek na ubezpieczenia społeczne. ZUS      
Plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w       
poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył     
120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była       
prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się      
proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z       
ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła      
działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co       
najmniej 60 dni. 

Na Małym ZUS Plus można być maksymalnie       
przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy        
prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na       
ubezpieczenia społeczne. Składkę zdrowotną    
przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. 

UWAGA! Przedsiębiorca, który chce korzystać z      
Małego ZUS Plus i spełnia warunki, powinien       
zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r.          
Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty:       
ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym     
kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA        
(zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla       
małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która          
korzystała z Małego ZUS Plus w 2020 r. i nadal          
spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie        
zgłaszać się do ulgi. 

Dodatkowo każdy korzystający z Małego ZUS Plus       
w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS        
DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS           
DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub           
pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na      
nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie        
do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją         
o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz      
formach opodatkowania z tytułu prowadzenia     
działalności gospodarczej. 

 

Kwota składek przy Małym ZUS Plus zależy od        
dochodu. Podstawą wymiaru składek na     
ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego     
miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w      
poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób        
obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy     
wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal      
będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc.       
minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc.      
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli    
między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku)  

Kto nie skorzysta z ZUS plus 

Z Małego ZUS Plus wykluczone są firmy, które        
rozliczają się na podstawie karty podatkowej z       
jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku     
VAT oraz te, które prowadzą także inną       
pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki      
jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która        
wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to,       
co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub         
poprzednim roku kalendarzowym. 

Ulga nie jest przeznaczona również dla osób, które        
dopiero założyły swoją działalność. One mogą      
skorzystać z innych możliwości. Najpierw     
6-miesięczna „ulga na start”, a następnie dwa lata        
„preferencyjnych składek” opłacanych od podstawy     
równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.     
Wszystkie te ulgi są dobrowolne. 

Zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 
umów cywilnoprawnych w ramach Tarczy 6.0 

Od 1 stycznia osoby, które wykonują umowy       
zlecenia (umowy agencyjne lub inne umowy o       
świadczenie usług), mogą złożyć wniosek do ZUS o        
zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania,     
potrącania i opłacania składek.  

Wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania      
składek (RZN) składa zleceniobiorca w ciągu 7 dni        
od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek może       
dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia do         
30 kwietnia 2021 r. 
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Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania      
składek muszą być spełnione następujące warunki: 

● umowa musi być zawarta między 1 stycznia       
a 31 marca 2021 r., 

● przedmiot umowy musi być związany jest z       
działalnością i usługami określonymi w     
Tarczy 6.0 (Tarczy Branżowej), 

● łączny przychód uzyskany z wykonywania     
umów na rzecz wszystkich zleceniodawców,     
w miesiącu przed tym, w którym został       
złożony wniosek, nie może przekraczać     
100% przeciętnego miesięcznego   
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, 

● zleceniobiorca nie może podlegać    
ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu     
niż umowy zlecenia. 

UWAGA! Więcej o zwolnieniu z obowiązku      
naliczania składek od umów cywilnoprawnych oraz      
linki do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie        
ZUS. 

Składki na ubezpieczenia społeczne objęte     
zwolnieniem nie są zapisywane na koncie      
ubezpieczonego. W okresie zwolnienia ze składek,      
zleceniobiorca i członkowie jego rodziny, których      
zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego, mają prawo      
do świadczeń opieki zdrowotnej.  

źródło: zbp.pl, zus.pl 
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