
  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl, www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

Data: 21 lipca 2021
Znak sprawy: DDR-III.054.30.2021

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

dotyczy: interpelacja nr 25052

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 25052 Pani Poseł Marty Golbik i grupy posłów w sprawie 

limitu przychodowego w „Małym ZUS Plus”, uprzejmie informuję jak poniżej.

Ad 1 i 4. Dlaczego nie zdecydowano się na podwyższenie limitu przychodów mimo 
zaleceń Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców? Dlaczego o możliwości 
skorzystania z „Małego ZUS Plus” decyduje próg przychodowy, a nie dochodowy 
(art. 18c ust 1. ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych)?

„Mały ZUS Plus” z założenia jest kierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność 

na mniejszą skalę, dlatego wskazanym wydaje się utrzymanie wysokości przychodów jako 

swoistego „progu wejścia” do ulgi. Skala działalności wyraża się bardziej w kategoriach 

przychodowych niż dochodowych. W ustawie została przyjęta kwota przychodu 

w wysokości 120 tys. zł, czyli prawie dwukrotnie wyższa od wcześniej obowiązującej 

(w 2019 r. z „Małego ZUS-u” mogli korzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 r. nie 

przekroczyli przychodu w wysokości 63 tys. zł). Warunek ten spełnia ok. 50% wszystkich 

aktywnych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG (dane GUS), wydaje się więc, że krąg 

podmiotów uprawnionych do skorzystania z ulgi nie został znacznie zawężony.

Co więcej, kryterium przychodowe jest powszechnie stosowane w różnego rodzaju innych 

ulgach czy rozwiązaniach kierowanych do przedsiębiorców działających na mniejszą 

skalę, m.in. do ustalenia statusu małego podatnika w PIT i CIT.
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Ad 2. Ile przedsiębiorstw mogłoby skorzystać z “Małego ZUS plus”, jeżeli limit 
wynosiłby 150 000 zł?

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów, w przypadku wzrostu 

limitu przychodowego ze 120 tys. do 150 tys. zł, z ulgi mogłoby skorzystać dodatkowo 

około 56 tys. ubezpieczonych z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ad 3. Jakie konsekwencje niosłoby za sobą stopniowe podwyższanie limitu?

Stopniowe podwyższanie limitu wiązałoby się ze wzrostem kosztów dla Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych. Według danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów, 

w warunkach 2022 r. zmiana limitu przychodów:

- na 150 tys. zł to 0,3 mld zł,

- na 200 tys. zł to 0,5 mld zł,

- na 250 tys. zł to 0,7 mld zł.

Należy przy tym pamiętać, że opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w niższej 

wysokości, poprzez przystąpienie do „Małego ZUS Plus”, czy innych ulg, ma swoje 

określone konsekwencje. Przekłada się bowiem bezpośrednio na wysokość świadczenia 

emerytalnego.

Z poważaniem 

z up. Ministra
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu

[podpisano elektronicznie]

Do wiadomości:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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