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Co zmieni się po 1 stycznia 2018 r.
w sposobie rozliczania i opłacania składek
1 stycznia 2018 r. zmieni się sposób, w jaki rozliczasz i opłacasz składki na
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Nowe zasady opłacania składek
Doskonalimy swoje usługi i upraszczamy formalności, aby ułatwić realizację
obowiązków ubezpieczeniowych. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń
społecznych wprowadziły między innymi uproszczone zasady opłacania składek na
ubezpieczenia.

Tylko jeden numer składkowy
Gdy teraz rozliczasz składki za osoby ubezpieczone, wpłacasz odpowiednie kwoty
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych na
odrębne numery rachunków bankowych.
Na dokumencie płatniczym wskazujesz dane identyfikacyjne (NIP, REGON, PESEL), typ
wpłaty (S,M,U,T,D,E,A), numer deklaracji, miesiąc i rok, za który opłacasz składki, numer
decyzji, numer tytułu wykonawczego.
Jeżeli podasz nieprawidłowe dane, nie możemy zidentyfikować wpłaty z Twoim
kontem,
a jeżeli błędnie oznaczysz na wpłacie: okres, typ wpłaty, numer deklaracji, może mieć to
wpływ na saldo Twojego konta w ZUS.
Od 1 stycznia 2018 r. będziesz opłacał jednym przelewem, na jeden rachunek wszystkie
składki na:






Jeden przelew,
jeden rachunek
składkowy

ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych.

Obowiązujące teraz cztery rachunki, zamkniemy od 1 stycznia 2018 r.

3

Do 31 grudnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r.

Co to oznacza dla Ciebie?
Od 1 stycznia 2018 r. nie będziesz podawał na przelewie żadnych dodatkowych danych,
które obecnie decydują o identyfikacji wpłaty (NIP, REGON, typ wpłaty, numer
deklaracji,
miesiąc
i rok, za który są opłacane składki oraz numer decyzji, umowy, tytułu wykonawczego).
Od 1 stycznia 2018 r. zamiast kilku wpłat na różne rachunki bankowe wystarczy jeden
zwykły przelew, na którym wskażesz swój indywidualny rachunek składkowy (NRS)
i kwotę do zapłaty.

Tylko jeśli oddzielnie rozliczasz składki, np. oprócz składek z działalności gospodarczej
także za zatrudnioną nianię, nadamy Ci dwa numery rachunków składkowych. Dwa
numery otrzymają również powiatowe urzędy pracy czy miejskie ośrodki pomocy
społecznej, które osobno rozliczają składki za pracowników i za świadczeniobiorców.

Dwa numery
rachunków
składkowych

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli rozliczasz składki oddzielnie za różne grupy ubezpieczonych, otrzymasz od nas
dwa odrębne rachunki składkowe.
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Struktura numeru rachunku składkowego
Teraz obowiązują cztery rachunki bankowe, na które wpłacasz składki:
•

83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,

•

78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,

•

73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

•

68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych,

które zawierają wyłącznie informację, na jakie ubezpieczenia czy fundusze opłacasz
składki. Dane identyfikujące wpłaty w naszym systemie są w treści przelewu.
Indywidualny numer rachunku składkowego, który od nas otrzymasz, będzie zawierał
numer ZUS, a także Twój indywidualny, unikalny numer (w tym Twój NIP). Na
podstawie tego numeru będziemy zapisywali i rozliczali wpłaty na Twoim koncie.
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Struktura numeru rachunku składkowego
Struktura
numeru
rachunku
składkowego

Ważne!
Jeżeli będziesz opłacał składki po 1 stycznia 2018 r., zwróć uwagę, czy prawidłowo
podałeś indywidualny numer rachunku składkowego.

Informacja o nowym rachunku składkowym
Najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. otrzymasz od nas pocztą informację o numerze
rachunku składkowego. Będziemy ją wysyłać od 1 października do 31 grudnia 2017 r.
Jeżeli rozpoczynasz działalność w roku 2018, otrzymasz informację o numerze rachunku
składkowego pocztą, niezwłocznie po założeniu konta płatnika składek.

Informacja
o numerze
rachunku
składkowego

Informacja o numerze rachunku składkowego trafi tylko do Ciebie. Zachowaj list od nas,
ponieważ Bank nie podpowie Ci tego numeru przy wypełnianiu przelewu.

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli do końca grudnia 2017 r. nie dostaniesz od nas informacji o numerze rachunku
składkowego, koniecznie skontaktuj się z nami. Numer rachunku otrzymasz w każdej
naszej placówce oraz w Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel. 22 560 16 00).

Ważne!
Kiedy otrzymasz list upewnij się, czy jest to informacja z ZUS:
• Czy w rachunku składkowym jest zawarty numer identyfikujący ZUS – 60000002 026
(cyfry od 3 do 13)?
• Czy w rachunku składkowym jest zawarty Twój NIP?
• Czy na informacji jest bezbarwne logo ZUS i logo e-SKŁADKA?
Jeśli miałbyś jakiekolwiek wątpliwości, czy informacja jest autentyczna, to numer
rachunku składkowego możesz potwierdzić w każdej naszej placówce albo w Centrum
Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00.
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Zasady rozliczania składek
Rozliczenie wpłaty na najstarsze należności
Obecnie wskazujesz na przelewie okres, za jaki opłacasz składki. Jeżeli na blankiecie
podasz niewłaściwy okres, może się zdarzyć, że rozliczymy wpłaty niezgodnie z Twoją
intencją. Jeżeli podasz okres, w którym nie prowadziłeś działalności, uniemożliwisz nam
poprawne rozliczenie wpłaty.
Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata zostanie rozliczona na najstarszą zaległość.

Wpłata na
najstarsze
należności

Przykład
Okres z
DRA

Przypis
z DRA

Termin
płatności

Wpłata

08.2017

100 zł

15.09.2017

100 zł

09.2017

100 zł

15.10.2017

100 zł

10.2017

100 zł

15.11.2017

100 zł

11.2017

100 zł

15.12.2017

100 zł

12.2017

100 zł

15.01.2018

Okres z
DRA

Przypis
z DRA

Termin
płatności

Wpłata

08.2017

100 zł

15.09.2017

100 zł

09.2017

100 zł

15.10.2017

100 zł

10.2017

100 zł

15.11.2017

11.2017

100 zł

15.12.2017

12.2017

100 zł

15.01.2018

1) Na koncie brak zadłużenia za okresy wste
cz.
2) Wpłata zostanie rozliczona na składki za
12.2017.

Przykład

1) Na koncie jest zadłużenie od 10.2017.
2) Wpłata zostanie rozliczona w pierwszej
kolejności na składki wraz z odsetkami
za zwłokę za 10.2017.

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz zadłużenie na koncie w ZUS, będziemy rozliczali Twoje wpłaty na najstarsze
zaległości. Dzięki temu nie będą narastały odsetki za zwłokę.
Nie wskazujesz okresów, za które ma być rozliczona wpłata.
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Ważne!
Jeżeli zgłosiłeś się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a masz zaległości na
koncie, Twoja wpłata najpierw rozliczy zaległości z odsetkami, a dopiero potem bieżące
składki.
Nie będziesz mógł opłacić bieżących składek, zanim nie uregulujesz zaległości (np. aby
skorzystać ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego).

Dobrowolne
ubezpieczenie
chorobowe

Jeżeli masz zadłużenie, skorzystaj z układu ratalnego. Dzięki układowi ratalnemu możesz
spłacić dług i jednocześnie, po opłaceniu składki bieżącej, mieć prawo do świadczeń.
Układ ratalny pomogą Ci zawrzeć nasi doradcy, którzy są w naszych placówkach.

Automatyczny podział wpłaty
Wszystkie składki będziesz opłacał jedną wpłatą. W dalszym ciągu będzie jednak
odrębność ubezpieczeń i funduszy, czyli będą ubezpieczenia społeczne (emerytalne,
rentowe, wypadkowe, chorobowe), ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Teraz to my będziemy odpowiadali za podział Twojej wpłaty.

Automatyczny
podział wpłaty

Na podstawie składek wpisanych w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustalimy
udział procentowy składek na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Wpłatę, którą
przekażesz
w kolejnym miesiącu, będziemy rozliczać na podstawie ustalonego udziału.
Przykład

Od stycznia 2018 r. będziemy rozliczali wpłaty w określonej kolejności, w zależności od
tego,
na jakim ubezpieczeniu albo funduszu wystąpi nadpłata.
Nadpłata na:

ubezpieczenia
społeczne

Fundusz Emerytur
Pomostowych

ubezpieczenie
zdrowotne

Fundusz Pracy
oraz FGŚP

Kolejność
rozliczania
nadpłaty

Fundusz Emerytur
Pomostowych

ubezpieczenia
społeczne

ubezpieczenia
społeczne

ubezpieczenia
społeczne

ubezpieczenie
zdrowotne

ubezpieczenie
zdrowotne

Fundusz Emerytur
Pomostowych

Fundusz
Emerytur
Pomostowych

Kolejność
rozliczania
nadpłaty
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Fundusz Pracy
oraz FGŚP

Fundusz Pracy oraz
FGŚP

Fundusz Pracy oraz ubezpieczenie
FGŚP
zdrowotne

Wszelkie przeksięgowania nadpłat między ubezpieczeniami i funduszami będą
automatyczne.

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli opłacasz składki po 1 stycznia 2018 r., nie będziesz musiał wskazywać
ubezpieczeń lub funduszy, na które ma być rozliczona wpłata.
Podział wpłaty pomiędzy ubezpieczenia i fundusze będzie automatyczny.

Ważne!
Jeśli nie złożysz deklaracji rozliczeniowej, to wpłatę podzielimy według stóp
procentowych, które obowiązują na ubezpieczenia i fundusze w danym okresie.

Procentowy
podział
wpłaty

Taka sama zasada będzie zastosowana, kiedy opłacisz składki po 1 stycznia 2018 r., jeżeli
wcześniej nie prowadziłeś działalności.

Rozliczenie wpłat na poczet należności objętych przymusowym
dochodzeniem
Do 31 grudnia 2017 r. wpłaty na poczet należności objętych tytułem egzekucyjnym,
wpłacasz na wskazany rachunek bankowy organu egzekucyjnego.

Upomnienia,
tytuły
egzekucyjne

Od 1 stycznia 2018 r., tak jak do tej pory, takie kwoty będziesz wpłacał na rachunek
bankowy organu egzekucyjnego.
Z Twojej wpłaty rozliczymy należności objęte tytułem wykonawczym. Najpierw koszty
upomnienia, następnie koszty egzekucyjne, a z pozostałej części – składki i odsetki za
zwłokę.

Ważne!
Jeżeli wpłacisz składkę dopiero po otrzymaniu od nas upomnienia, w pierwszej
kolejności rozliczymy Twoją wpłatę na koszty upomnienia.

Rozliczenie wpłat na układ ratalny i odroczenie terminu płatności
Obecnie wskazujesz na przelewie typ wpłaty „U” oraz okres, za jaki wpłacasz ratę. Jeżeli
na blankiecie podałeś niewłaściwy typ wpłaty oraz okres, mogło się zdarzyć, że
rozliczyliśmy wpłatę niezgodnie z Twoją intencją i naliczyliśmy dodatkowe odsetki za
zwłokę.

Układ ratalny

Po 1 stycznia 2018 r. będziesz opłacał raty jednym przelewem (możesz również opłacić
ratę razem ze składką bieżącą). Rozliczymy Twoją wpłatę w następujący sposób:
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jeśli termin płatności raty jest wcześniejszy niż termin płatności bieżących
składek, najpierw z wpłaty rozliczymy ratę, a potem z nadwyżki składkę bieżącą,



jeśli termin płatności raty jest późniejszy niż termin płatności bieżących składek,
najpierw z wpłaty rozliczymy składkę bieżącą, a potem z nadwyżki ratę,



jeśli termin płatności raty i składek bieżących jest taki sam, najpierw z wpłaty
rozliczymy składkę bieżącą.

Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli opłacasz bieżące składki oraz raty będziemy rozliczali Twoje wpłaty
chronologicznie według terminów płatności. Jeżeli termin płatności raty i składek
bieżących będzie taki sam, w pierwszej kolejności rozliczymy wpłatę na pokrycie składki
bieżącej.

Ważne!
Jeżeli obecnie spłacasz należności w ratach na podstawie zawartej z nami umowy,
to do 31 grudnia 2017 r. otrzymasz aneks, w którym wskażemy sposób opłacania rat
po 1 stycznia 2018 r.

Aneksy
układów
ratalnych

Gdzie dowiesz się więcej o e-SKŁADCE
•
•
•
•
•

www.zus.pl
www.eskladka.pl
www.e-skladka.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej – 22 560 16 00
w każdej naszej placówce

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).
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