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PESEL

DANE IDENTYFIKUJĄCE OSOBĘ SKŁADAJĄCĄ OŚWIADCZENIE

Data (dd-mm-rrrr)

OŚWIADCZENIE

Dotyczy Wniosku numer 

1)  Oświadczam, że prowadzę pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 

    (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) i w związku z tym wnioskuję o zwiększenie limitu wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) 

    w związku z art. 13a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 

    emerytalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1808 z późn. zm.). 

    NIP prowadzonej działalności to: 

2)   Przyjmuję do wiadomości, że jako posiadacz IKZE jestem zobowiązany do informowania instytucji finansowej prowadzącej IKZE o zmianie stanu faktycznego 

    w zakresie samozatrudnienia, poprzez pisemne oświadczenie.

3)  Przyjmuję do wiadomości, że mogę wykorzystać większy limit wpłat na IKZE poprzez dokonywanie wpłat Składek Dodatkowych na Rachunek IKZE.

4)  Przyjmuję do wiadomości, że w roku następującym po zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej lub wykreśleniu przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji

    i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przestaje mieć zastosowanie limit wpłat na IKZE określony w art.13a ust.1a dla osób prowadzących pozarolniczą 

    działalność. 
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Dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność*

*Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,  uważa się:
1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów 

szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;
2) twórcę i artystę;
3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

W rozumieniu art. 8 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, z późn. zm.) za osobę prowadzącą 
pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 
przedsiębiorców.**

 **Art. 18 [Ulga na start w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych]
1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej 

ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub 
w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności 
gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

2. Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedsiębiorców spełniających warunki określone w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 174 i 782).
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