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O inFakt



Promocja przedsiębiorczości 
Zakładanie firmy wraz z obsługą Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego, zmiana rynku księgowego od 2008 r. 

Edukacja 
Współprace redakcyjne, kanał YouTube, blog 

Technologia, IT 
Aplikacja mobilna na: iOS, Android, WindowsPhone, przesyłanie dokumentów kosztowych do osobistego księgowego w 
postaci zdjęć

O inFakt

https://www.youtube.com/user/infaktPL
http://www.infakt.pl/blog


400 000 użytkowników  
Platforma do fakturowania i księgowości, specjalizacja: IT, Internet, nowe technologie, wolne zawody 

9 000 000 
Łącznie wystawionych faktur za pomocą aplikacji inFakt 

4 kompleksowe usługi 
Program do Fakturowania, Program do Księgowości, Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe, Zakładanie Firm 
obsługa firm z całej Polski www.infakt.pl

O inFakt

http://www.infakt.pl/


Mały czy duży ZUS



Mały, czy duży ZUS

Z przywileju opłacania niższych składek ZUS nie mogą skorzystać osoby, które: 

• prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania 

obecnej działalności gospodarczej prowadziły inną pozarolniczą działalność, 

• wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia 

działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach 

stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej 

działalności gospodarczej. 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/maly-duzy-zus/ 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/maly-duzy-zus/


Mały, czy duży ZUS

Według ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, osobą prowadzącą działalność jest: 

1. osoba prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o 

działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, 

2. twórca i artysta, 

3. osoba prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu, 

4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników 

spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, 

5. osoba prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania 

przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. 



Mały, czy duży ZUS

Mały ZUS przysługuje przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia 

wykonywania działalności gospodarczej.  

Zatem, osoba która założyła działalność dnia 1 grudnia 2016, może opłacać minimalne składki do 

listopada 2018 włącznie. Natomiast rejestrując działalność 2 grudnia, zyskamy dodatkowy miesiąc, 

bo niższe składki można opłacać do grudnia 2018 włącznie. 

Zawieszenie działalności, nie wydłuża okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS. 

Aby przerejestrować się z małego ZUS na duży - należy złożyć druki ZUS ZWUA, ZUS ZUA i ZUS DRA 

za miesiąc, w którym wystąpiła zmiana. 



Procentowa wysokość składek



Procentowa wysokość składek

Rodzaj ubezpieczenia Stopa procentowa

● emerytalna 19,52%

● rentowa 8%

● wypadkowa 1,8%*

● chorobowa (dobrowolna) 2,45%

● FP 2,45%

● zdrowotna 9%



Mały ZUS w 2017 roku



Mały ZUS w 2017 roku

Podstawa do opłacania składek na małym ZUS nie może być niższa niż 30% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2000 zł brutto. 

Oznacza to, że najniższa podstawa od jakiej liczone są składki społeczne na małym ZUS 

to 600 zł.



Mały ZUS w 2017 roku

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki przy 
podstawie równej 600 zł

Sposób wyliczenia

● emerytalna 117,12 19,52% * 600

● rentowa 48,00 8% * 600

● wypadkowa 10,80 1,8% * 600

● chorobowa 14,70 2,45% * 600

Suma składek z chorobowym 190,62 29,20% * 600

Suma składek bez chorobowego 175,92 31,77% * 600

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/skladki-spoleczne-2017-maly-zus/ 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/skladki-spoleczne-2017-maly-zus/


Duży ZUS w 2017 roku



Duży ZUS w 2017 roku

Podstawa do opłacania składek na małym ZUS nie może być niższa niż 60% prognozowanego 

przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej 

podstawy wymiaru składek. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie określono w wysokości 4263 zł. 

Oznacza to, że najniższa podstawa od jakiej liczone są składki społeczne na dużym ZUS to 2557,80 zł.



Duży ZUS w 2017 roku

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość składki przy 
podstawie równej 600

Sposób wyliczenia

● emerytalna 499,28 19,52% * 2557,80

● rentowa 204,62 8% * 2557,80

● wypadkowa 46,04 1,8% * 2557,80

● chorobowa 62,67 2,45% * 2557,80

● FP 62,67 2,45% * 2557,80

Suma składek z chorobowym + FP 875,28 31,77% * 2557,80

Suma składek bez chorobowego + FP 812,61 34,22% * 2557,80

http://www.umownie.pl/blog/skladki-spoleczne-2017-duzy-zus/ 

http://www.umownie.pl/blog/skladki-spoleczne-2017-duzy-zus/


FP - kiedy opłaca go 
przedsiębiorca



FP - kiedy opłaca go przedsiębiorca

Podstawa do wyliczenia funduszu pracy jest taka sama, jak dla składek społecznych.  

Opłaca go przedsiębiorca, gdy zadeklarowana kwota konieczna do wyliczenia składek społecznych jest nie 

mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę – w 2017 roku 2000 zł. 

Nie ma zatem znaczenia, czy przedsiębiorca jest zgłoszony z kodem małego ZUS, czy dużego. Istotna jest 

podstawa do opłacania składek, jaką określi dana osoba. 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/maly-duzy-zus/ 

https://www.infakt.pl/blog-ksiegowy/maly-duzy-zus/


Składka zdrowotna



Składka zdrowotna

W odniesieniu do składki zdrowotnej przedsiębiorcy, określone zostało minimum, górnego ograniczenia 

natomiast nie ma.  

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie może być niższa niż 

75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku 

poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku. 

Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2016 roku wyniosło 

4404,17 zł. Zatem składka zdrowotna podlegająca wpłacie wynosi 297,28 zł, a podlegająca odliczeniu od 

podatku 255,99 zł. 

http://www.umownie.pl/blog/skladka-zdrowotna-2017-roku/  

http://www.umownie.pl/blog/skladka-zdrowotna-2017-roku/


Maksymalna podstawa do 
opłacania składek



Maksymalna podstawa do opłacania składek

Podstawa do opłacania składek społecznych (emerytalnej, rentowej, wypadkowej, 

chorobowej) i FP jest taka sama. 

Kwota ta nie może przekroczyć 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

(ograniczenie dla dobrowolnej składki chorobowej). 

Maksymalna podstawa w 2017 roku, to 250% * 4263 zł, czyli 10 657,50 zł. 

http://www.umownie.pl/blog/podstawa-oplacania-skladek-spolecznych-przedsiebiorcy-2017-roku/ 

http://www.umownie.pl/blog/podstawa-oplacania-skladek-spolecznych-przedsiebiorcy-2017-roku/


30 - krotność



30 - krotność

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2017 r. nie może być większa 

od kwoty 127.890 zł, czyli trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia 

miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy – 30 * 4.263. 

Limit ten ma znaczenie zarówno dla osób podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowego 

dobrowolnie, jak i obowiązkowo. 

Od nadwyżki ponad 30-krotność nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Pozostaje to bez wpływu na składkę wypadkową i chorobową, które są pobierane. 

http://www.umownie.pl/blog/30-krotnosc-2017-roku/ 

http://www.umownie.pl/blog/30-krotnosc-2017-roku/


Kopiowanie DRA na przełomie lat



Kopiowanie DRA na przełomie lat

Przedsiębiorca opłacił pełne, minimalne składki ZUS wyłącznie za siebie za miesiąc grudzień 

2016. Czy z powodu zmiany podstawy do wyliczania składek musi składać ZUS DRA za styczeń 

2017? 

Nie ma takiego obowiązku, gdyż zmiana jest spowodowana wyłącznie zmianą minimalnego 

wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia - jest ona niezależna od płatnika. 

http://www.umownie.pl/blog/trzeba-skladac-druku-zus-dra/ 

http://www.umownie.pl/blog/trzeba-skladac-druku-zus-dra/


Dziękuję za uwagę, 
zachęcam do zadawania pytań



Osoba kontaktowa

Aneta Socha 
Specjalista ds. kadr i płac 
e-mail: aneta.socha@infakt.pl  

 
 
 
Dział Obsługi Klienta w inFakt (od poniedziałku do niedzieli od godz. 7 do 22): 

info@infakt.pl 

mailto:aneta.socha@infakt.pl
mailto:info@infakt.pl


Nota prawna 

Treść niniejszej prezentacji stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i tym samym 
korzysta z ochrony przewidzianej w przepisach w/w ustawy. 

Informacje zawarte w niniejszej prezentacji mają wymierną wartość handlową i składają się na wypracowane przez Infakt Sp.z  o. o. know-how 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wobec powyższego, zarówno wykorzystywanie prezentacji (także jej części) jak i informacji w niej zawartych dozwolone jest jedynie w celu realizacji 
współpracy pomiędzy Infakt Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, a INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.


