Art. 13 ustawy o PPK:
1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), jeżeli wszystkie
osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23
ust. 2 - przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;
2) podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z
działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością
gospodarczą tej osoby.

Mikroprzedsiębiorca
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców przedsiębiorca,
który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie
następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego
bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2
milionów euro.
Pracowników – osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
2.
Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, przelicza się na
złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim
dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.
3.
Średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, określa się w
przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na
urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego,
urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także
zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
4.
W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej
niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie, o których mowa w ust. 1
pkt 1-3, określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez
przedsiębiorcę.

Co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat –
W 2020 roku – badamy: 2018 lub 2019
W 2021 – badamy 2020 lub 2019.

Dla sprawdzenia statusu MIKROPRZEDSIĘBIORCY – obie przesłanki muszą być spełnione
łącznie:
Wariant A:
1. Średnioroczne zatrudnienie mniej niż 10
2. I roczny obrót netto ze sprzedaży nie przekroczył 2 milionów euro
Albo:
1. Średnioroczne zatrudnienie mniej niż 10
2. I suma aktywów bilansu nie przekroczyła 2 milionów euro.

