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Pozarolnicza działalność jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, z

uwzględnieniem ważnych zmian w roku 2021 i od stycznia 2022 r.

 

Pozarolnicza działalność jest trzecim co do ilości ubezpieczonych, tytułem do ubezpieczeń. Jako główny akt prawny

dotyczący przedsiębiorców wskazuje się ustawę Prawo przedsiębiorców, ale nie należy zapominać, że jest to

„normalna” ustawa, a więc akt prawny równy każdej innej ustawie. Tym samym zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych są równorzędne i rozstrzygające w zagadnieniach w niej zawartych.

Takim zagadnieniem jest chociażby definicja osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, często mylona z definicją

pozarolniczej działalności gospodarczej. Różnica między tymi dwoma grupami ubezpieczonych jest bardzo istotna,

ponieważ wpływa to w pewnych sytuacjach na odmienność podlegania ubezpieczeniom społecznym i na okresy

podlegania tym ubezpieczeniom. Kolejna różnica to prawo do ulg w ustalaniu podstawy wymiaru składek na

ubezpieczenie społeczne. Ważnym tematem jest również rozstrzygnięcie czy wykonywanie działalności na podstawie

tzw. umowy kontraktowej lub kontraktu menadżerskiego, który jest pozarolniczą działalnością.

 

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń, gdy jednym z tych tytułów jest pozarolnicza działalność, wymaga również dużej

uwagi, z powodu sporego stopnia trudności. Gdy ustalimy już obowiązek ubezpieczeń społecznych, możemy

zweryfikować i sprawdzić, czy mamy prawo do niższych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

 

Harmonogram:

08:30  –  logowanie uczestników

09:00  –  I część szkolenia

10.30  –  przerwa (15 minut)

10.45  –  II część szkolenia

12:30  –  przerwa (15 minut)

12:45  –  III część szkolenia + odpowiedzi na pytania uczestników

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:



 

pozarolnicza działalność gospodarcza,

twórca i artysta,

wolny zawód,

wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej,

akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,

osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół.

2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w stosunku do poszczególnych

rodzajów działalności - zmiana przepisów w 2021 r.

 

3. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2021 r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

 

4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne:

 

ulga na start.

mała składka.

mały ZUS+.

5. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi

tytułami i okolicznościami:

 

umowa o pracę, 

umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami, 

urlopy bezpłatne,

urlopy wychowawcze,

zasiłki macierzyński,

pozostałe tytułu,

emeryt-rencista,

uczeń-student.

6. Ograniczenie od stycznia 2022 r. składania korekt dokumentów rozliczeniowych – czy nieprawidłowe dane na

koncie ubezpieczonego ulegają przedawnieniu.

 

7. Przedawnienie należności składkowych i nienależnie opłacanych składek w kontekście ograniczenia

możliwości składania korekt dokumentów rozliczeniowych.

 

8. Zmiana zasad naliczania odsetek za zwłokę.



  

Forma szkolenia: Szkolenie online

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby netto:

 490,00 zł

Cena regularna uczestnictwa

jednej osoby brutto:

602,70 zł
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