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„Mały ZUS plus” w 2021 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na
ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość
będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w
poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2020 r.).

Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz
skorzystać z „małego ZUS plus”

W 2020 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie1.
korzystałeś z „małego ZUS” lub „małego ZUS plus”
powinieneś złożyć:

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem
tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12,
jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegałeś
ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego
ZUS” albo

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem
tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72,
jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24
miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo -
jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu -
zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo
05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z
rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego
2021 r.

WAŻNE!
Jeśli korzystałeś z „małego ZUS plus” w grudniu 2020 r. i
nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie
przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych.
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W styczniu 2021 r. rozpoczniesz lub wznowisz2.
prowadzenie działalności gospodarczej, którą
prowadziłeś w 2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu
której nie korzystałeś w 2020 r. z „małego ZUS plus”
powinieneś złożyć:

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo -
jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu -
zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo
05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z
rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego
2021 r.

WAŻNE!
Jeżeli rozpoczniesz lub wznowisz działalność po 25 stycznia
2021 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7
dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składasz w terminie 7 dni
liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

Rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą3.
później niż w styczniu 2021 r., a którą prowadziłeś w
2020 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie
korzystałeś w 2020 r. z „małego ZUS plus”, powinieneś
złożyć:

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo -
jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu -
zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo
05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z
rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od
pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub
wznowienia działalności gospodarczej.

Będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej4.
plus” później niż w styczniu 2021 r. powinieneś
przekazać do ZUS:

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem
tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12,



jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś
z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania
działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo

wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem
tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72,
jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z
„preferencyjnych składek”

zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo -
jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu -
zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem
tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo
05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z
rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od
pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do
korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres
„preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie
roku).

Więcej informacji:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-mer
ytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2021-r_-
wyjasnienia-z-przykladami/2723907
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