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Ostatnie dni na zgłoszenia do Małego ZUS-u plus

Przeszło 307 tys. osób zgłosiło się od początku tego roku do Małego ZUS-u plus. Ulga ta uprawnia do 
płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca, który chce korzystać z Małego ZUS-u 
plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego.

Do Małego ZUS-u plus można się zgłaszać od 1 stycznia 2021 roku. Ulga uprawnia do płacenia niższych składek
na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej. - Do Małego ZUS-u plus zgłosiło się ponad
307 tys. przedsiębiorców w całym kraju. Cały czas zgłaszają się kolejne osoby. Zainteresowani przedsiębiorcy 
wciąż jeszcze mają możliwość skorzystania z tej ulgi i płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne - 
mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.
Do Małego ZUS plus mogą się zgłosić przedsiębiorcy, których 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. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia 
społeczne, natomiast składkę zdrowotną przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.
Z Małego ZUS plus można skorzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy 
prowadzenia firmy. 
Termin na zgłoszenie w tym roku jest do 1 lutego 2021 r. Można to zrobić 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).
- Co ważne osoba, która korzystała z Małego ZUS-u plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r., nie musi 
ponownie zgłaszać się do ulgi - dodaje rzeczniczka
Dodatkowo każdy korzystający z Małego ZUS-u 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.
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