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Ulgi i uprawnienia dla osób prowadzących jednoosobową działaność gospodarczą 

Prawadzenie własnej firmy nie jest łatwe a początki niekiedy bywają trudne. Zwaszcza w 

aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID -19, w jakiej wszyscy się znależliśmy. Dlatego 

warto wiedzieć o wsparciu  i ulgach jakie można otrzymać w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą.Dla osób prowadzących własny biznes wysokość opłacanych co 

miesiąc składek ubezpieczeniowych stanowi spore obciążenie finansowe. Jednak dla tych, 

którzy dopiero rozpoczynają działanośc gospodarczą - po spełnieniu określonych warunków - 

przewidziano niższe składki ZUS niż dla przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę już od kilku 

lat.  

Rozpoczynając działalność gospodarczą, można przez 6 miesięcy nie płacić składek na 

ubezpieczenia społeczne, następnie przez 24 miesiące płacić preferencyjne składki. Można 

także opłacać składki proporcjonalnie do uzyskanego dochodu, tzw. Mały ZUS+. Należy 

pamiętać, iż ulgi te nie dotyczą składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

ZUS na start 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców została wprowadzona tzw. ,,ulga 

na start‘‘. Polega ona na tym, że przedsiębiorca będący osobą fizyczną nie podlega 

obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia 

działaności gospodarczej, jeśli podejmuje działaność gospodarczą po raz pierwszy, albo 

podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia, pod warunkiem, że nie wykonuje dla byłego 

pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w tym lub poprzednim roku 

kalendarzowym.  

Przykład: z ulgi na start może skorzystać osoba fizyczna, która rozpocznie po raz pierwszy 

prowadzenie działaności gospodarczej w okresie np. od 7 listopada 2020 r. do 31 maja 2021 

r. Rozpoczętej dzialaności nie może prowadzić przedsiębiorca na rzecz byłego pracodawcy u 

którego był zatrudniony do 31 października 2020 r. 

,,Ulga na start‘‘, przysługuje przez 6 miesięcy kalendarzowych, liczonych od dnia faktycznego 

rozpoczęcia działaności gospodarczej. Oznacza to, że najkorzystniej jest rozpoczynać 

dziłaność gospodarczą w innym dniu niż pierwszy dzień miesiąca. 

Przykład: w przypadku, gdy przedsiębiorca rozpocznie prowadzenie działaności gospodarczej 

dnia 7 października 2020 r., zwolniony będzie z opłacania składek społecznych w ramach ulgi 

na start do 30 kwietnia 2021r. 

Zawieszenie działaności gospodarczej nie przerywania biegu korzystania z 6-miesięcznego 

okresu niepodlegania ubezpieczeniom społecznym. A to oznacza, że przedsiębiorca nie 

przedłuży ,, ulgi na start‘‘, jeśli zawiesi działaność w czasie korzystania z niej. 
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Konsekwencje nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne. 

Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, nie jest objęty ubezpieczeniami społecznymi. Jeśli 

w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca zachoruje, będzie opiekować się 

dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi dziecko, nie otrzyma świadczeń z 

ubezpieczenia chorobowego: 

 zasiłku chorobowego,  

 świadczenia rehabilitacyjnego,  

 zasiłku macierzyńskiego,  

 zasiłku opiekuńczego. 
 

Przedsiębiorca w  okresie korzystania z ,,ulgi na start’’ nie będzie mieć także prawa do 

świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłku chorobowego, 

świadczenia rehabilitacyjnego), które przysługują z ubezpieczenia wypadkowego.  

Okres, w którym przedsiębiorca nie będzie opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie 

będzie również uwzględniony przy ustalaniu wysokości jego emerytury.  

Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie przedsiębiorcy zaliczony do okresu składkowego 

przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.  

,,Ulga na start‘‘ dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne. W rezultacie 
przedsiębiorcy obligatoryjnie muszą opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga na 
start jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Od przedsiębiorcy zatem zależy czy z niej 
skorzysta czy nie. Z punktu widzenia osób rozpoczynających prowadzenie własnego biznesu, 
ulga może stanowić wsparcie.  
Kolejną ważną kwestią jest, iż dany przedsiębiorca w każdym czasie może z ulgi na start   
zrezygnować i zgłosić swoją działalność do ubezpieczenia społecznego. 
 
Ulga na start ma swoje wady i zalety. Należy rozważyć które rozwiązanie będzie dla 
przedsiębiorcy korzystniejsze - czy woli zaoszczędzić na składkach przez pierwsze pół roku 
prowadzenia działaności czy może podlegać ubezpieczeniom społecznym i w przyszłości mieć 
prawo do świadczeń z tych ubezpieczeń. 
 
PREFERENCYJNE SKADKI  - MAŁY ZUS 

Kolejną ulgą dla początkujących przedsiębiorców jest tzw. mały ZUS. Przedsiębiorca, który 
wykorzysta  ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnuje, będzie mógł opłacać preferencyjne 
składki, tzw. mały ZUS. Może też opłacać preferencyjne składki od razu po rozpoczęciu 
działalności gospodarczej. 
 
Idea małego ZUS-u - sprowadza się do uiszczania przez okres 24 miesięcy składek na 
ubezpieczenie społeczne w kwocie podstawy wyliczania składek nie niższej niż 30% 
minimalnego wynagrodzenia.  
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Przedsiębiorca może skorzystać z preferencyjnych składek, jeśli spełni łącznie następujące 
warunki:   

 w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności 
gospodarczej nie prowadził innej działalności, nie wykonuje dla byłego pracodawcy 
tego, co robił dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku 
kalendarzowym.  

 
Decyzja o wysokości kwoty od której przedsiębiorca będzie opłacać składki będzie miała 
wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują: 
 z ubezpieczenia chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek 
macierzyński, zasiłek opiekuńczy), 
z ubezpieczenia wypadkowego (zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne), 
Jeśli przedsiębiorca będzie opłacać składki od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej 
kwoty będzie obliczony zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy. 
 
Istotne jest to, że niższe składki równoznaczne są z niższymi świadczeniami z ubezpieczeń 
społacznych. 
  
MAŁY ZUS PLUS 
 
1 lutego 2020 r. wprowadzone zostało udogodnienie dla przedsiębiorców w zakresie 
możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne tzw. mały ZUS+, czyli 
przedsiębiorca może opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy 
ustalonej proporcjonalnie do jego dochodu z działalności gospodarczej. 
 
Przedsiębiorca może skorzystać z małego ZUS+ także, gdy wcześniej korzystał z ulgi na start i 
preferencyjnych składek.  
Mały ZUS + - rozwiązanie to dotyczy  podmiotów, których dochód w roku roczny nie 
przekroczył 120 tysięcy zł. Drugim warunkiem na skorzystanie z ulgi jest prowadzenie 
działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez okres nie krótszy niż 60 
dni.  
 
Ponadto przedsiębiorca nie skorzystasz z małego ZUS+, jeśli: 
  

 w poprzednim roku rozliczał się w formie karty podatkowej i korzystał ze zwolnienia 
sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie),  

 w poprzednim roku podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki 
jawnej),  

 spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej kwoty 
nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,  

 wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robił dla niego jako pracownik 
w roku bieżącym lub poprzednim.  



Opracowanie – Prawnik Beata Kloc 
Sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości  

w ramach umowy PS/B/VI/3/1/608/2019-20 
Prowadzenie punktu/punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie z uwzględnieniem punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja (na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz 

edukacji prawnej Dz. U. z 2019 r. poz.294) 

4 
 

 

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne tzw. mały ZUS +, można opłacać   maksymalnie 
przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności 
gospodarczej..  
 
Podstawa, od której przedsiębiorca opłaca składki, zależy od jego dochodu w poprzednim 
roku i ustalana jest  raz w roku.  
 
Skorzystanie z małego ZUS+, będzie miało wpływ na wysokość świadczeń, które przysługują z 
ubezpieczeń społecznych, np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego. 
Świadczenia te są obliczane od podstawy, od której opłacane są składki.  
 
Jeśli przedsiębiorca chce otrzymywać wyższe świadczenia, musi opłacać wyższe składki. 
Niższe składki oznaczają niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych.  
 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE  
 
Przedsiębiorca korzystający z ulgi na start, małego ZUS+, lub opłacający składki na 
ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy wymiaru, jest obowiązkowo objęty 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Minimalna składka zdrowotna w 2020 r. wynosi miesięcznie 
362,34 zł. Składkę zdrowotną należy zawsze opłacić w pełnej wysokości. Nawet wtedy, gdy 
tylko przez część miesiąca wykonywana jest działalność gospodarcza, np. gdy przedsiębiorca 
zachorował i w danym miesiącu pracował tylko14 dni. 
 
DZIAŁALNOŚĆ NIEREJESTROWANA  - DZIAŁANOŚĆ BEZ WPISU DO CEIDG 
 
Działalność nierejestrowana nazywana ,,biznesem na próbę‘‘. Pozwala przedsiębiorcy 
rozpoczynającemu działalność gospodarczą na sprawdzenie, czy jest popyt na dane usługi 
lub towary. Największym plusem tej ulgi jest brak konieczności rejestracji działalności 
gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działaności Gospodarczej (CEIDG). 
Ponadto przedsiębiorca nie uiszczania żasnych składek ZUS.  
Warunki jakie należy spełnić, by móc prowadzić taką działaność: 
  

 dotyczy osób fizycznych; 

 przychody z działalności nie mogą przekroczyć w żadnym miesiącu 50% kwoty 
minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, 
czyli 50% to 1300 zł); 

 po 30 kwietnia 2017 r. przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej lub 
jego działalność  została wykreślona z CEIDG przed tym dniem. 
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 Prowadzenie działalności nierejestrowanej wymaga prowadzenia ewidencji sprzedaży, 
opłacania zaliczek na podatek dochodowy, uwzględnienia osiągniętego dochodu w zeznaniu 
PIT-36, wystawiania rachunków/faktur oraz  rozliczania podatku VAT jeśli zajdzie taka 
konieczność. 
 
 
Gdy przedsiębiorca przekroczy dozwolony limit przychodów, zobowiązany jest w ciągu 7 dni 
dokonać rejestracji działalności gospodarczej w CEiDG. 
  
Przedsiębiorca prowadzący działalność nieewidencjonowaną, nie jest objęty 
ubezpieczeniami społecznymi. Dlatego nie korzysta z ochrony, którą te ubezpieczenia 
gwarantują – nie ma prawa do świadczeń, m.in. w razie choroby, macierzyństwa czy 
wypadku przy pracy. Okres działalności nieewidencjonowanej nie będzie też uwzględniony 
przy ustalaniu emerytury lub renty.  
 
Reasumując, pakiet ulg przysługujących początkującemu przedsiębiorcy głównie 

skoncentrowany jest na możliwości obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne. 

POMOC I ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW W CZASIE EPIDEMII 
  
Z uwagi na trudną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, rząd przygotował pakiet 
pomocowy dla przedsiębiorców, potocznie nazywany Tarczą Antykryzysową. To pakiet 
działań rządu , który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa, ma 
pomóc przetrwać firmom kryzys i spowolnienie gospodarcze. Pakiet pomocowy to otwarty 
projekt, który wciąż podlega modyfikacjom, dostosowywany jest do rozwoju sytuacji  
związanej z epidemią Coronawirusa-19. 
 
Pomoc i ulgi dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w 

czasie epidemii: 

 Bezzwrotne dotacje dla firm 

 Przedłużone zwolnienie z ZUS 

 Bezzwrotne dofinansowanie do prowadzenia działalności gospodarczej do 7 tyś. zł. 

 Aktualne świadczenia postojowe 

 Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT 
W celu zwiększenia płynności przedsiębiorców. Podatnicy, pod pewnymi warunkami, 

stratę poniesioną w 2020 r. będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. 

Wystarczy, że złożą korektę zeznania za 2019 r. i dostaną zwrot. 

 Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków 
Działanie skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT. Zmniejszenie bieżących obciążeń 

finansowych przez podatników jest możliwe dzięki zwolnieniu z podatku od 

przychodów z budynków (czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości 

komercyjnych) za miesiące marzec-grudzień 2020 r. 
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 Wyłączenie stosowania regulacji w podatkach dochodowych dotyczących tzw. złych 
długów 
Przepisy dot. złych długów w PIT i CIT, pod pewnymi warunkami, nie będą stosowane 

w odniesieniu do zaliczek dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone 

zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu dłużnik nie 

będzie mieć wyższych obciążeń, a wierzyciel skorzysta z ulgi tak jak obecnie. Działanie 

skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT. 

 Ulga z tytułu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem 
Każdy, kto wspomaga walkę z koronawirusem, zapłaci niższy podatek dochodowy.  

 Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek w 2020 r. i obliczanie zaliczek 
miesięcznych od bieżących dochodów 
 „Mali podatnicy” będą mogli zrezygnować z uproszczonych zaliczek za okres marzec 

– grudzień 2020 r. Obliczą wtedy zaliczki miesięczne od bieżących dochodów na 

ogólnych zasadach. Dzięki temu zapłacą niższe zaliczki, co poprawi ich płynność. 

Działanie skierowane do przedsiębiorców PIT i CIT 

 Możliwość wprowadzenia przez gminy zwolnień z podatku od nieruchomości 

 Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej 

 Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 
2020 r., co oznacza zmniejszenie bieżących obciążeń finansowych. 

 Wydłużenie terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od 
wynagrodzeń pobranych za marzec, kwiecień i maj.  

 Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z 
deklaracją dla dużych podatników 

 Obowiązki w zakresie cen transferowych 
Przedłużenie do 31 grudnia 2020 r. terminu na dołączenie grupowej dokumentacji 

cen transferowych do dokumentacji lokalnej w przypadku podmiotów których rok 

obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 

2019 r. 

 Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej 
Podatnik nie będzie płacić opłaty za odroczenie terminu płatności podatku lub 

rozłożenia zapłaty podatku na raty, albo odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty 

zaległości. 

 Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego 

 Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej o 2 lub 3 
miesiące. 

 Odliczenie kosztów B+R od dochodu 
Od dochodu można odliczyć koszty działalności badawczo-rozwojowej, które mają na 

celu m.in. opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.  
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 Elektroniczny czynny żal (przedsiębiorcy, przedsiębiorcy prow. 1-osob. działalność 
gospodarczą, dla pracownika (umowa o pracę), dla pracownika (umowa 
cywilnoprawna) 
Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego (podatnik, płatnik, 

inkasent, osoba odpowiedzialna na podstawie art. 9 par. 3 kks), może wyrazić tzw. 

czynny żal w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu. Czynny żal w formie 

elektronicznej musi odpowiadać warunkom art. 16 kks. 

W chwili obecnej została wprowadzona Antykryzysowa Tarcza Branżowa, obejmuje branżę 
gastronomiczną, rozrywkową, fitness i sprzedaż detaliczną. Przedsiębiorcy mogą liczyć na 
zwolnienie ze składek ZUS za listopad, świadczenie postojowe za listopad, dotacje w 
kwocie 5000 zł i odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od pracowników. 
 
Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej 
ubiegać się mogą firmy z branż: 

 gastronomicznej, 

 rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej), 

 dbającej o zdrowie fizyczne (siłownie, sport rekreacja), 

 sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary). 

 
Zwolnienie ze składek ZUS (za listopad)- przysługuje w przypadku uzyskania przychodu w 
listopadzie niższego o 40 proc. 
Świadczenie postojowe (za listopad) - w przypadku uzyskania przychodu w październiku lub 
listopadzie 2020 niższego o 40 proc. niż w roku ubiegłym. W tych samych miesiącach. 
Mała dotacja w wysokości 5 tys. zł - w przypadku uzyskania przychodu wpaździerniku lub 
listopadzie niższego o 40 proc. Niż w ubiegłym roku w tych samych miesiącach. 
 
Odroczona płatność zaliczek na PIT 
Branże najbardziej dotknięte epidemią będą mieły odroczoną płatność zaliczek na PIT 
pobranych od pracowników. Wpłata zaliczek za październik, listopad, grudzień będzie 
przesunięta o pół roku.  
POMOC DE MINIMIS – DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ 
Pomoc de minimis to forma wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców z 

którego mogą skorzystać polscy przedsiębiorcy. Jej koncepcja wywodzi się z założenia, że 

wsparcie o stosunkowo niskiej (dla państwa, niekoniecznie dla przedsiębiorcy) wartości nie 

jest w stanie naruszyć konkurencji na rynku. 

Od 1 stycznia 2014 r. zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje rozporządzenie 
Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. Pomoc ta może przybierać różne 
form: 

 dofinansowania szkoleń, 
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 dotacji na inwestycje, 

 w formie umorzeń podatkowych, 

 w postaci umorzenia odsetek ZUS, 

 jako jednorazowa amortyzacja środka trwałego, 

 w formie gwarancji kredytowych. 

Przykład: pomoc de minimis może zostać przeznaczona na pokrycie wydatków 
kwalifikowalnych bezpośrednio związanych z: 

 uruchomieniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem podmiotów, które 
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu prowadziły 
działalność gospodarczą i ją zakończyły, 
  

 zakupem usług doradczych i szkoleniowych oraz uzyskaniem finansowego 
wsparcia pomostowego w postaci bezpośredniej i bezzwrotnej pomocy 
kapitałowej przez beneficjentów, w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia 
działalności gospodarczej. 

Programów pomocowych, na podstawie których może być udzielana pomoc de minimis jest 

kilkadziesiąt. Różnią się one zasadami oraz warunkami jej przyznania. Istnieją reguły mające 

zastosowanie do wszystkich programów pomocowych.  

Jeden przedsiębiorca w ramach pomocy  de minimis może w ciągu 3 lat otrzymać od 

państwa wsparcie w wysokości maksymalnie  200 tys. euro brutto. Co ważne, w przypadku 

firm z sektora transportu drogowego towarów limit ten został zmniejszony i wynosi 100 tys. 

euro. 

Ograniczenie limitu pomocy de minimis do 100 tys. euro nie dotyczy tzw. usług 

zintegrowanych, w których sam transport drogowy towarów stanowi jeden z elementów - 

np. usług pocztowych, kurierskich, przeprowadzkowych. 

Jeśli w ciągu w ciągu ostatnich trzech lat limit zostanie przekroczony, firma nie tylko nie 

będzie mogła skorzystać z innych form wsparcia, ale będzie zmuszona oddać uzyskaną ponad 

limit pomoc wraz z odsetkami. 

 Okres trzech lat ma charakter ruchomy, tzn. że przy każdym kolejnym udzieleniu pomocy de 

minimis konieczne jest ustalenie nowej łącznej kwoty na podstawie trzech ostatnich lat 

podatkowych. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Z pomocy de minimis nie mogą skorzystać np.: 

 firmy z sektora rybołóstwa i akwakultury 

 przedsiębiorstwa produkujące podstawowe produkty rolne 

 podmioty w trudnej sytuacji 
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 firmy prowadzące działaność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw 
członkowskich 

 podmioty w trudnej sytuacji gospodarczej 
 

 

 

Decyzja o prowadzeniu działaności gospodarczej pozornie wydaje się prosta. Początkujący 

przedsiębiorca na początku swojej drogi musi zmierzyć się z wieleoma trudnościami, 

trudnymi wyborami np. co formy opodatkowania, wyboru ulgi z której skorzysta.  

Dlatego tak  istotne jest wsparcie przy prowadzeniu działaności gospodarczej zważyszy 

również na aktualną sytuację związaną z epidemią. Warto wiedzieć na jaką pomoc może 

liczyć przedsiębiorca w 2020r.  
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