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Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych  

oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 

 

OPINIA POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY oparta na Projekcie Ustawy, 
Uzasadnieniu oraz SOR. 

Jestem przedsiębiorcą prowadzącym małą działalność gospodarczą. Od wielu lat niecierpliwie 
śledzę wszystkie informacje na temat planowanych zmian w systemie składek ZUS i innych 
wydarzeń związanych z systemem ubezpieczeń społecznych oraz podatków. 

Byłem zwolennikiem "jednolitego" podatku kiedy było o nim głośno bo był on podatkiem, 
który nie kazał płacić pieniędzy z „czegoś czego nie mamy.” Bo jak inaczej nazwać opłatę, 
którą trzeba zapłacić nawet wtedy kiedy nie mamy ani grosza zysku! To ma być równość i 
wolność? To ma być Polska Gospodarka?! Niestety projekt jednolitego podatku upadł. 
Jakikolwiek podatek biorący pod uwagę jakiś procent z tego co zarobimy jest lepszy od tego 
co jest teraz - właśnie z wyżej opisanego powodu. DLACZEGO WY TEGO NIE 
WIDZICIE?! 

 

Obecnie mamy do czynienia z projektem Mały ZUS Plus. Niestety ale ten projekt dla niemal 
miliona przedsiębiorców to wciąż "bubel" (informacja Rzecznika Abramowicza mówi, że 
prawie 900 tysięcy firm nie odczuje zmian!!! ). 

Dlatego też dzięki stronie: 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326205/katalog/12634939#12634939 

gdzie mam dostęp do projektu Ustawy oraz uzasadnień piszę do Wszystkich APEL 
POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY, chciałbym żeby dotarł do Prezydenta, Premiera i do 
wszystkich decyzyjnych struktur! 

Od momentu publikacji ustawy piszecie o 21 dni na konsultacje więc czasu nie jest aż tak 
dużo ale pozwoliłem sobie napisać własne uwagi jako POLSKI PRZEDSIĘBIORCA!!! Jak 
sami na pewno zauważacie ten projekt nie jest zbyt dobrze skonstruowany. 

 

Zgodnie z UZASADNIENIEM projektu USTAWY piszecie: 

„Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracają uwagę, że wysokość składek na ubezpieczenia 
społeczne jest nieadekwatna do ich możliwości finansowych. Obowiązująca obecnie reguła 
ogólna, czyli stała podstawa wymiaru składek, niepowiązana z wysokością przychodów, 
niezależnie od swojej funkcji dla systemu ubezpieczeń społecznych, może mieć również 
negatywny wpływ na przeżywalność prowadzonego biznesu.” 
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Nie można mylić przychodu z dochodem. Przychód niestety nie jest IDEALNĄ MIARĄ! 

Proszę sobie wyobrazić że np w moim przypadku ( jak i wieeeelu innych firm) zdarza się że 
przy PRZYCHODZIE np 10 000zł ( czyli tym maksymalnym, który pozwala na skorzystanie 
z nowego ZUSu według projektu) mój dochód to 1000-2000zł. Żadne 6000zł!!! Jest tak z 
powodu wysokiego obrotu przy niskim narzucie. Załóżmy że sprzedaję coś za 10 000zł. 
Kupiłem to za 8000zł więc mój dochód ( BEZ ZUS i podatku) to tylko 2000zł. To taki 
„łopatologiczny przykład” na tacy pokazujący, że NIE JEST TO SPRAWIEDLIWE. Że limit 
przychodu POWINIEN ZOSTAĆ WYRZUCONY albo znacznie podniesiony.  Bo w tej 
sytuacji mimo małego dochodu to według założeń projektu nie zasługuję na obniżkę ze 
względu na przekroczony przychód. GDZIE TU RÓWNOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 
GDZIE TU „Fair Play”? Po odliczeniu ZUSu (ok 1400zł) oraz podatków nie zostaje wciąż 
praktycznie nic. Ta zmiana nie ratuje mnie absolutnie, być może doprowadzi do tego że od 
przyszłego roku moja jak i tysiące innych firm zostaną zamknięte! Firmy usługowe mające 
duży przychód w większości mają też duży dochód.  

Jednak firmy, które sprzedają produkty, a nie usługi, już tak kolorowo nie mają. Być 
może warto dla firm handlowych i im podobnych podnieść ten limit przychodu ( np 
rozdzielając to po branży lub numerze PKD działalności). Zgodnie z SOR opisujecie przykład 
Francji czy Czech gdzie „Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z uproszczonej 
kalkulacji dochodu brutto i ustalić go jako % przychodu w zależności od branży.” 

Zgodnie z UZASADNIENIEM: 

„Decyzja o nowelizacji przepisów była podparta dodatkowo głosami przedsiębiorców, którzy 

sugerowali włączenie kolejnych podmiotów do nowego rozwiązania. Wielokrotnie zgłaszano 

postulat powiązania wysokości składek z dochodem, który to w sposób bardziej realny niż 

przychód odzwierciedla sytuację finansową przedsiębiorcy. „ 

DOKŁADNIE! DOCHÓD! A mimo to projekt wciąż ogranicza limit przychodu… To nie jest 

dokładnie to o co prosili przedsiębiorcy. 

„Pkt 2 lit. f przewiduje konkretne rozwiązania dla przedsiębiorców rozliczających się 
w sposób inny niż według zasad ogólnych, tj. tych, którzy nie określają dochodów dla celów 
podatkowych (tzn. opłacają podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
albo korzystają z karty podatkowej i jednocześnie rozliczają VAT). Dla tej grupy 
zdecydowano się ustalić, że za dochód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym 
przyjmować będzie się połowę odpowiednio osiągniętego przychodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej lub też połowę wartości sprzedaży podlegającej opodatkowaniu 
podatkiem VAT, bez kwoty tego podatku. „.  

Większość przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 
to właśnie mikroprzedsiębiorcy, wielu z nich zwolnionych jest też z VAT. W przypadku 
wyżej wymienionej sytuacji – wysoki przychód, mały dochód taki przedsiębiorca 
automatycznie jest wyrzucony z możliwości skorzystania z nowej projektowanej ulgi. Tu 
również sposób obliczania dochodu powinien być do zmiany, zwiększenie limitu przychodu 
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lub wyrzucenie go z obliczeń w tej sytuacji było by bardzo koniecznie.  Nie można zakładać 
że, przy założeniu tej zasady przedsiębiorca mający 10 000zł przychodu ma połowę z 
tego czyli w tym przypadku 5000zł dochodu. W moim przypadku dochód przy takim 
przychodzie to w skrajnych przypadkach nawet 1500zł, w lepszych 2000-3000zł. Wskaźnik 
obliczenia powinien być mniejszy np. 0,3. 

Zgodnie z tabelką nr 1 w Uzasadnieniu mamy przykłady: 

Hipotetyczny miesięczny przychód: 2500 – Hipotetyczny miesięczny dochód: 1500zł 

I kolejno 3500 – 1800, 9000 – 4000. W żadnym przykładzie nie zakładacie w tej tabeli że 
dochód to połowa przychodu. 

Powtarzając więc powyższe: Nie można zakładać że, przy założeniu tej zasady 
przedsiębiorca mający 10 000zł przychodu ma połowę z tego czyli w tym przypadku 
5000zł dochodu. 

 

Kolejna sprawa - to o czym  już w mediach wspomniano a nie było wcześniej zapowiadane 
czyli okres 3 lat. Jak może być to dobre i sprawiedliwe rozwiązanie w sytuacji gdzie ten Mały 
ZUS firmę uratuje i doprowadzi firmę do sytuacji stałej w, której ma średnio taki sam dochód 
miesięcznie i tylko dzięki tej obniżce ta działalność się utrzymuje. Zaznaczam, że nie ma 
obowiązkowej kwoty ile przedsiębiorca ma zarabiać. Jeżeli zarobek 2000-3000 go 
satysfakcjonuje i daje sobie z nim radę to czemu nie może tak żyć? Przecież to kwota 
podobna do minimalnej krajowej na etacie. Co w momencie kiedy nagle po 3 latach wraca do 
sytuacji poprzedniej i znów jest na skraju bankructwa? To rozwiązanie w dłuższej 
perspektywie BŁĘDNE! Tłumaczenie się że teraz przedsiębiorcy mają 5,5 lat ulg ( Ulga na 
start, preferencyjny dwuletni ZUS i nowy Mały ZUS) jest w połowie BŁĘDNE. Co jednak z 
firmami, które istnieją już znacznie wcześniej i z dnia na dzień kombinują jak przetrwać? Ile 
jest firm, które NIE MOGĄ skorzystać już z żadnej z tych ulg a dzięki nim mogły by 
przetrwać. Nie można przecież firmy zamknąć, otworzyć i cudownie doświadczyć tych ulg. 
Po raz kolejny rozwiązanie BŁĘDNE! 

Kolejna sprawa to sprawa naliczania proporcjonalnie składki nie w zależności od efektów 
roku poprzedniego a za dany miesiąc ( ewentualnie kwartał ). 

Nie można na postawie efektów roku poprzedniego przewidzieć jak będzie się działalności 
powodziło w roku następnym. 

Zgodnie z SOR piszecie, że „Rozważana była możliwość ustalenia wysokości składek na 
ubezpieczenia społeczne w oparciu o dochód bieżący, tj. każdorazowo na dany miesiąc. 
Okazało się to jednak niemożliwe ze względów praktycznych, w szczególności: 

• powstałyby trudności w ustaleniu prawidłowej podstawy wymiaru składek zarówno 
przez przedsiębiorcę jak i ZUS. Biorąc bowiem pod uwagę terminy, w których 
przedsiębiorca jest zobowiązany obliczyć dochód dla celów zaliczki miesięcznej albo 
kwartalnej oraz opłacenia składek na ubezpieczenia, nie są one ze sobą kompatybilne, 
co oznacza, że w momencie, gdy powinien on dokonać opłaty składek, zazwyczaj nie 
zna on jeszcze dokładnie wysokości swojego przychodu; 
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• podatnicy, którzy wybrali wpłacanie zaliczek w sposób uproszczony nie obliczają 
bieżącego dochodu dla celów zaliczki; 

• w przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, 
co do zasady, dochód obliczany w trakcie roku dla celów zaliczkowych, nie 
uwzględnia różnic remanentowych. Zatem kwota stanowiąca sumę dochodów 
wykazanych w dokumentach przekazanych przez podatnika do ZUS za okres od 
stycznia do grudnia danego roku, oraz kwota dochodu wykazana w zeznaniu rocznym 
za cały rok podatkowy uwzględniająca różnice remanentowe mogą się różnić; 

• powyższe implikowałoby konieczność wielokrotnych korekt dokumentów 
rozliczeniowych, co z kolei wiązałoby się z dodatkowymi obowiązkami dla 
korzystających z ulgi; 

• w przypadku ewentualnej niedopłaty, pojawiłaby się konieczność jej uregulowania 
wraz z odsetkami; 

• istniałoby zagrożenie, że różnorodność rozłożenia dochodów na przestrzeni miesięcy 
mogłaby w skali rocznej skutkować drastycznie różniącymi się od siebie wysokościami 
składek.” 

W tym przypadku można Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ założyć, że przedsiębiorcy dla których 
projektowane rozwiązanie było by deską ratunku w postaci mniejszych składek czy to sami 
czy to za pomocą księgowego zapewne szybko dostosowali działalność w taki sposób aby 
rozliczać to prawidłowo. Być może na początku rzeczywiście pojawiały się jakieś 
komplikacje ale można założyć ze chwilowe problemy REKOMPENSOWAŁA BY znaczna 
ulga w opłatach i utrzymanie firmy na powierzchni! 

 

To taki mój apel i błaganie. Zróbcie coś abym nie musiał zamykać firmy ja i wiele tysięcy 
innych firm od nowego roku. 

Minimalna rzecz o, którą proszę, wręcz błagam to chociaż zwiększenie limitu przychodu 
miesięcznego do 15-20 tysięcy złotych przynajmniej dla firm handlowych!! Dla nich 
załapanie się na nową ulgę jest NIEREALNE! Zastanawia mnie jaki sens ma np dzielenie 
tego "na raty" , że w tym roku np limit 120 000 na cały rok, dochód 6000 a w przyszłym roku 
już np 200 tysięcy ( co było by swoją drogą spójne z limitem zwolnienia z VAT) i dochód 15 
000. Nie można od razu zrobić tego porządnie i dobrze tylko tak "dziobać". Najlepiej to cały 
ten LIMIT PRZYCHODU wyrzucić do kosza. 

Podsumowując wstępnie nie piszę, że projekt jest absolutnie zły ale jest absolutnie do 
poprawy. Oczywiście pochwalam jakiekolwiek chęci do poprawy sytuacji polskich 
działalności i zapewne znajdą się tacy którym obecna wersja ustawy pomoże ale niestety JA I 
TYSIĄCE INNYCH DZIAŁALNOŚCI DO NICH NIE NALEŻE. Dla mnie 1 stycznia to 
prawdopodobnie dzień wyroku i zakończenia działalności bo ta pomoc choćbym bardzo 
chciał mnie nie dotyczy ponieważ przekroczę limit 120 000zł a mój całoroczny dochód nie 
będzie nawet w połowie taki jak niektóre firmy, które na nowy ZUS się załapią. Powtórzę: 
gdzie tu równość i sprawiedliwość?! 

Ale podsumowując to co powinno zostać poprawione i było by sprawiedliwe, nawet jeżeli 
będzie potrzeba na dopracowanie tego nawet kilka dodatkowych miesięcy to tysiące 
przedsiębiorców będzie znacznie bardziej wdzięcznych, to: 
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- Pozbycie się limitu przychodu! / Znacznie zwiększenie limitu przychodu dla firm 
handlowych ( sklepy internetowe, stacjonarne itp. ) 

- Naliczanie proporcjonalnie składki nie w zależności od efektów roku poprzedniego a za 
dany miesiąc ( ewentualnie kwartał ). 

- Z podanych wyżej przyczyn wyłączyć z projektu limit 3 lat! 

Rada Przedsiębiorców miała 24.10.2019r posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Ubezpieczeń 
społecznych. Do obejrzenia transmisja poniżej. Grupa ta działa również w Ruchu Społecznym 
Karta Drobnego Przedsiębiorcy mającego ponad 240 członków, większość to przedsiębiorcy. 

Bardzo proszę o obejrzenie również materiału z zebrania gdzie zostały zauważone omawiane 
niedociągnięcia. Link poniżej: 

https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/videos/529315977631627/ 

Jeżeli jest potrzeba dokładnych wyliczeń czy przykładów na podstawie mojej czy innych 
przedsiębiorców działalności z miłą chęcią udostępnię na potrzeby poprawy ustawy. 

Bardzo proszę o odpowiedź na to pismo, tak pozytywną jak i negatywną. W razie 
ewentualnych pytań, niejasności jestem do dyspozycji pod adresem  
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