
Bydgoszcz, 19 stycznia 2022 r.

Informacja prasowa

31 stycznia mija termin na zgłoszenie do Małego ZUS plus

Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z „Małego ZUS Plus”  i płacić niższe składki, powinni
zgłosić się do ulgi najpóźniej do 31 stycznia. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w 2021 roku i nadal spełniają
warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.  

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z Małego ZUS plus, a chcą 
w tym roku zacząć  korzystać  i  spełniają  warunki,  powinny najpóźniej  do 31 stycznia  zgłosić  się  do ulgi.  
Zrobią  to,  dokonując  wyrejestrowania  z  ubezpieczeń  z  dotychczasowym  kodem  tytułu  ubezpieczenia  
i  zgłaszając się z kodem właściwym dla Małego ZUS plus tj.  rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92.
Osoby, które korzystały z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki w 2022 roku, nie muszą zgłaszać się
ponownie  –  informuje  Krystyna  Michałek,  regionalny  rzecznik  prasowy  ZUS  województwa  kujawsko-
pomorskiego.

Jeśli  płatnik  składek  spełni  warunki  do  Małego  ZUS  plus  w  innym  miesiącu  niż  styczeń  2022  r.  np.  po
zakończeniu  okresu  24  miesięcy  korzystania  z  „preferencyjnych  składek”  na  ubezpieczenia  społeczne,  to
zgłoszenia do Małego ZUS plus dokonuje w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Co ważne każdy korzystający z „Małego ZUS plus” w 2022 r. musi złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe
z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej. Termin ten mija 20 lutego – dodaje rzeczniczka.

Dla kogo Mały ZUS plus
To oferta między innymi dla tych,  którzy prowadzili  działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co
najmniej 60 dni i nie przekroczyli rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza
była  prowadzona  krócej,  limit  przychodu  wylicza  się  proporcjonalnie  do  liczby  dni  prowadzenia  firmy.  
Mały ZUS plus uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne liczonych od dochodu,  
nie dotyczy składki zdrowotnej. Niższą składkę będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu
kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Kwota składek przy Małym ZUS plus zależy od dochodu. Podstawa wymiaru składek nadal mieści się pomiędzy
30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia,
czyli w 2022 roku pomiędzy  903 zł a 3553,20 zł. 

Ulga, ale nie dla wszystkich
Mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. 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.

Z Małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej 
z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci,  którzy prowadzą także inną pozarolniczą
działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają także osoby, które wykonują  dla byłego lub
obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.
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