
18.01.2023 r.

INFORMACJA PRASOWA

Do 31 stycznia czas na zgłoszenie do małego ZUS plus 

Do końca stycznia 2023 r. można zgłaszać się do małego ZUS-u plus. Firmy, które korzystały z ulgi 
w 2022 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za 
ubiegły rok kalendarzowy. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej. Obniżone składki na ubezpieczenia
społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy 
prowadzenia firmy.  - Z małego ZUS plus mogą skorzystać 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. 
Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku przez co 
najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym 
prowadzenie własnego biznesu, te mogą skorzystać z preferencyjnych składek liczonych od kwoty 
co najmniej  30 procent minimalnego wynagrodzenia – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna 
rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
Należy złożyć odpowiednie zgłoszenia
Przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku opłacać niższe składki w ramach małego ZUS plus, powinni 
do 31 stycznia zrobić odpowiednie zgłoszenia w ZUS.  Pierwszym krokiem jest wyrejestrowanie się z 
ubezpieczeń z dotychczasowym kodem ubezpieczenia, a dopiero po tym należy złożyć nowy 
formularz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z kodem 
rozpoczynającym się od 0590, albo 0592 dla tzw. małego ZUS plus. - Osoby, które korzystały z 
małego ZUS plus w ubiegłym roku i nadal spełniają warunki, by płacić niższe składki w 2023 roku, nie
muszą robić ponownego zgłoszenia – dodaje rzeczniczka. 
Co ważne, każdy  korzystający w styczniu z  małego ZUS-u plus musi przekazać w deklaracji 
rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II) 
informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek. Ma na to czas do 
20 lutego.
Niższe składki, niższe świadczenia
- Możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenie społeczne to prawo, nie obowiązek. 
Przedsiębiorca może zdecydować, co jest w danym momencie dla niego korzystne i sobie to 
skalkulować. Na pewno niższe składki na ubezpieczenia społeczne to niższe koszty prowadzenia 
firmy. Jednak niskie składki to też niskie świadczenia wypłacane w związku z chorobą, opieką nad 
chorym członkiem rodziny, czy wyliczoną rentą bądź emeryturą – dodaje Beata Kopczyńska.
Kto nie skorzysta z małego ZUS plus
Z małego ZUS plus nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie karty 
podatkowej i jednocześnie korzystają ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy 
prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzystają
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także osoby, które wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiły dla niego jako 
pracownik w tym lub poprzednim roku kalendarzowym.
Koniec ulgi, zgłoś się do ZUS z właściwym kodem
Przedsiębiorca, który 31 grudnia 2022 r. wykorzystał maksymalny okres 36 miesięcy  opłacania 
niższych składek w ramach małego ZUS plus, powinien pamiętać, aby wyrejestrować się z 
ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia  i zgłosić się z kodem właściwym dla pełnego, 
tzw. dużego ZUS-u.
Dla zainteresowanych szkolenia i dyżury
Oddziały ZUS w województwie śląskim organizują szkolenia online dla zainteresowanych tematem 
opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne. I tak najbliższe szkolenia online na temat 
małego ZUS plus organizują Oddział ZUS w Częstochowie (24 stycznia, godz. 10:00-11:30) i Oddział 
ZUS w Sosnowcu (25 stycznia, godz. 9:00-11:00), natomiast eksperci chorzowskiego Oddziału ZUS 
opowiedzą o „małym ZUS plus” i innych ulgach, z których może skorzystać przedsiębiorca, już 25 
stycznia, w godz. 10:00 -12:00. Aby wziąć udział w tych i innych szkoleniach należy wcześniej zapisać
się na nie, by otrzymać link dostępu.  Szczegółowy harmonogram i informacje jak zapisać się na 
szkolenie online można znaleźć pod adresem https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.
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