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ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI 
A SKŁADKI ZUS



Ulga na start

• Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność 
gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co 
najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i 
nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed 
dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w 
poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub 
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym 
ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia 
działalności gospodarczej.

• Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia przez 
dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

• Pierwsze 6 miesięcy gratis!



Mały ZUS

• Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
ubezpieczonych wykonujących działalność gospodarczą, w okresie 
pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania 
działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak 
niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

• W 2018 r. podstawa wynosi 630 zł.



Mały ZUS

• Przepisy o małym ZUS nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed 
dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły 
pozarolniczą działalność;

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz 
którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub 
w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy 
lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres 
wykonywanej działalności gospodarczej.



Pełny ZUS

Podstawę wymiaru składek społecznych u przedsiębiorców stanowi 
zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty 
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok 
kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do 
dnia 31 grudnia danego roku.

W 2018 r. bierzemy 60% kwoty 4443 zł , czyli 2665,80 zł.



Jednolita wpłata ZUS

• Od początku 2018 r. składki ZUS można opłacać zwykłym przelewem (a nie 
podatkowym!) – jedyne wymagane dane to:

– Kwota składki

– Dane nadawcy (płatnika) 

– Dane odbiorcy (ZUS)

– Numer rachunku składkowego

• Nie trzeba już wpisywać identyfikatora płatności!



MAŁY ZUS DLA OSÓB MAJĄCYCH 
MAŁE PRZYCHODY



Limit przychodów

• Z nowej preferencji będą korzystać osoby o rocznym przychodzie z 
działalności gospodarczej nieprzekraczającym 63.000 zł 
(trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 
w grudniu poprzedniego roku), czyli średnio 5250 zł miesięcznie.



Granice preferencji

• Najniższa podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60% 
prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego w na dany rok 
kalendarzowy i nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego 
wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.



Podstawa wymiaru składek

• Najniższą podstawę wymiaru składek ubezpieczony ustala na dany rok 
kalendarzowy, mnożąc uzyskany przez ubezpieczonego przeciętny 
miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 
ubezpieczeniowy ogłoszony na dany rok kalendarzowy. 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.



Przeciętny miesięczny dochód

• Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest 
obliczany według następującego wzoru:

RP / LD * 30

- gdzie:

RP - roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

LD - liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

• Dochód jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest 
równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.



Współczynnik ubezpieczeniowy

• Współczynnik na dany rok kalendarzowy jest obliczany według 
następującego wzoru:

PPW / MW * 0,24

- gdzie:

PPW - prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone na dany rok 
kalendarzowy

MW - minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku 
kalendarzowego

• Współczynnik jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę, 
jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa niż 5, lub 
w dół, jeśli jest niższa.



Rozpoczęcie, zakończenie lub zawieszenie 
działalności

• Roczny limit przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 
gospodarczej w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia 
prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego 
zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc trzydziestokrotność kwoty 
minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego 
roku kalendarzowego przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku 
kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku 
kalendarzowym i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli 
końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.



Informacja o dochodzie

• Ubezpieczony przekazuje informację o rocznym przychodzie z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanym w 
poprzednim roku kalendarzowym oraz o najniższej podstawie wymiaru 
składek ustalonej na dany rok kalendarzowy w:

1) imiennym raporcie miesięcznym albo

2) w deklaracji rozliczeniowej - w przypadku opłacania składki wyłącznie za 
siebie

- składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy 
miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.



Rezygnacja z preferencji

• Ubezpieczony może zrezygnować z uprawnienia do ustalenia najniższej 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
zgodnie z omawianymi zasadami. Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w 
którym zrezygnował z uprawnienia, oraz pozostałe miesiące kalendarzowe 
do końca danego roku kalendarzowego ustala najniższą podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na zasadach ogólnych.



Okres korzystania z preferencji

Z preferencji nie mogą korzystać osoby, które lub do których:

1) w poprzednim roku kalendarzowym opłacały kartę podatkową i były 
zwolnione z VAT, 

2) spełniają warunki do małego ZUS dla nowych przedsiębiorców;

3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność 
gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4) w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą 
działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy systemowej;



Okres korzystania z preferencji

Z preferencji nie mogą korzystać osoby, które lub do których:

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 najniższą podstawę wymiaru składek ZUS proporcjonalnie do 
dochodu przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy 
kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do 
powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc 
kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała najniższą podstawę 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg omawianych zasad lub 
prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden 
dzień kalendarzowy.



Zastosowanie preferencji w praktyce

• Z omawianej preferencji większość ubezpieczonych nie będzie mogła 
skorzystać, gdyż nie spełnia kryteriów, albo występuje u nich zbieg tytułów 
ubezpieczeniowych. 


