KARNIOWICE

MODR

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Karniowicach

Regulacje prawne na 2013 rok
dla osób prowadzących
lub zakładających własną firmę
(dotyczące trybów postępowania i składek ZUS)

Karniowice 2013

Wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, dla których
minimalną podstawę wymiaru stanowi kwota 2227,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty
ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na rok 2013) – wynosi na
okres całego roku 2013:
Pełna minimalna miesięczna składka na ZUS płacona
przez przedsiębiorcę wynosi:
Tworzą ją:
-- składka na ubezpieczenie społeczne bez dobrowolnego
ubezp. chorobow
-- składka zdrowotna
-- składka na fundusz pracy

972, 40 zł

- 656, 09 zł
- 261, 73 zł
- 54, 58 zł

Jednak wnosząc dobrowolnie miesięczną składkę w wysokości: 1026, 98 zł
przedsiębiorca uzyskuje lepsze zabezpieczenie w razie choroby.
Na kwotę tę składają się:
-- składka na ubezpieczenie społeczne z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (uprawniająca do otrzymywania zasiłku po 3 mies. (90 dniach)
niezdolności do pracy):
- 710, 67 zł
-- składka zdrowotna
- 261, 73 zł
-- składka na fundusz pracy
- 54, 58 zł
Dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą obowiązuje
przez okres 24 kolejnych miesięcy od daty otwarcia działalności stawka ulgowa:
-- wynosząca minimalnie
(bez dobrowolnego ubezp. chorobowego):
- 141, 36 zł
-- lub z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:
- 153, 12 zł
oraz składka zdrowotna
- 261, 73 zł
Co razem wynosi minimalnie:
lub z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

- 403, 09 zł
- 414, 85 zł

Podstawą wymiaru jest w tym wypadku kwota w wysokości 30% minimalnego
wynagrodzenia (480,00 zł), które wynosi od 1 stycznia 2013 r.
- 1600,00 zł.

Osoby zatrudnione (i płacące już obowiązkowe składki z tytułu przynajmniej minimalnego wynagrodzenia), które otwierają działalność gospodarczą, najczęściej zobowiązane są do wnoszenia wyłącznie składki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać, że
ustawowe uregulowania szczegółowe mogą inaczej określać wysokość wymaganej
składki i dlatego konieczne będzie w takim przypadku ustalenie jej wysokości w oddziale ZUS.
UWAGA: Osoby zatrudnione, ale nie osiągające zarobków w wysokości
minimalnego wynagrodzenia (np. zatrudnione w niepełnym wymiarze
czasu pracy), które otwierają działalność gospodarczą, zobowiązane
są do wnoszenia składki w pełnej wysokości, czyli co najmniej:
972, 40 zł
chyba, że po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą
- wtedy zapłacą co najmniej minimalną stawkę ulgową:

403, 09 zł

Jeśli chodzi o spółki prawa handlowego to sytuacja przedstawia się jak niżej:
⇒⇒ wspólnicy spółki cywilnej płacą składki wg regulacji jak dla osób fizycznych, każdy za siebie; mają prawo do ulg dla zakładających po raz pierwszy działalność
gospodarczą,
⇒⇒ jedyny wspólnik jednoosobowej sp. z o.o. i wspólnicy innych spółek prawa handlo-

wego nie będących osobami prawnymi (sp. jawna, sp. komandytowa i sp. partnerska), płacą składki jak osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednak
bez prawa do ulgi dla zakładającego po raz pierwszy firmę.

Wymagane dokumenty przy zgłoszeniu się do ubezpieczenia społecznego w ZUS:
formularze:
ZUS ZFA (osoba fizyczna prowadząca działaln. gospodarczą),
ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezp. społecznego i zdrowotnego),
ZUS ZZA (zgłoszenie wyłącznie ubezp. zdrowotnego).
Zgłoszenia na wymienionych dokumentach odbywają się bezpłatnie.
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUS, adres:
www.zus.pl lub ewentualnie bezpośrednio w Oddziałach ZUS.
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Rejestracja firm osób fizycznych
W wyniku trwających od kilku lat prac nad usprawnieniem procesu rejestracji firm,
w celu maksymalnego skrócenia czasu potrzebnego do zarejestrowania przedsiębiorstwa, powstała Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, prowadzona przez Ministra Gospodarki, w której firmy są rejestrowane. Do rejestracji
stosowany jest wniosek CEIDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do
ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna można wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:
¤¤ Zalogowanie się do CEIDG (adres strony CEIDG: ceidg.gov.pl), wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
¤¤ Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go
w dowolnej gminie (należy zapamiętać nr wniosku).
¤¤ Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na
wniosek elektroniczny.
¤¤ Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są bezpłatne.
Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć na ww. stronie internetowej CEIDG,
adres: http:/prod.ceidg.gov.pl

Rejestracja firm osób prawnych (np. spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej):
Osoby prawne rejestrują działalność w Krajowym Rejestrze Sądowniczym (KRS).
Wzory obowiązujących formularzy można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http:/ms.gov.pl/krs.
Znajdują się tam także wykazy niezbędnych załączników. Można również otrzymać
obowiązujące formularze w sekretariatach Sądów Gospodarczych.
Opracował: Jacek Walczak
Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach,
Źródło: ZUS, CEIDG
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