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Stan do końca 2017

Do końca roku 2017 składki ZUS były opłacane na cztery 
odrębne rachunki bankowe (jednakowe dla wszystkich). 
Składki opłacało się w podziale na:

• składki społeczne (konto 51), 

• składkę zdrowotną (konto 52), 

• składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (konto 53), 

• składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (konto 54)

- oznaczenia w nawiasach oznaczają cyfry 20-21 w 
dotychczasowych rachunkach. 



Przyszło nowe!

• Ustawodawca wysłuchał w końcu „głosu ludu” 
i zmienił zasady opłacania składek. 

• Od początku roku 2018 składki przelewa się na jeden 
rachunek bankowy wygenerowany przez organ 
rentowy i przydzielony płatnikowi składek 
niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika składek –
zob. art. 43b ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.).



Numer Rachunku Składkowego

• Przy opłacaniu składek od 1.01.2018 r. (także za 
wcześniejsze okresy!) należy korzystać z Numeru 
Rachunku Składkowego (NRS) – każdy płatnik powinien 
otrzymać je listem poleconym wysłanym z ZUS. 

• Płatnik, który nie otrzymał z ZUS informacji o rachunku 
lub zagubił przesyłkę, może sprawdzić swój numer 
na stronie ZUS w wyszukiwarce numeru rachunku 
składkowego http://www.eskladka.pl, a także w każdej 
placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod 
numerem 22 560 16 00.



Struktura rachunku

2 cyfry 11 cyfr 3 cyfry 10 cyfr

XX 6000 0002 026 XXX XXXXXXXXXX

Liczba 
kontrolna

Numer stały 
ZUS

Liczba 
uzupełniająca

NIP płatnika



Zwykły przelew!

• Od początku 2018 r. składki ZUS można 
opłacać zwykłym przelewem (a nie 
podatkowym!) – jedyne wymagane dane to:
– Kwota składki

– Dane nadawcy (płatnika) 

– Dane odbiorcy (ZUS)

– Numer rachunku składkowego

• Nie trzeba już wpisywać identyfikatora 
płatności!



Podstawa rozliczania wpłat

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
zasad i trybu postępowania w sprawach 
rozliczania składek, do których poboru jest 
zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
(Dz. U. poz. 1831).



Okres rozliczeniowy

• Brak identyfikatora oznacza, że płatnik nie 
będzie wybierał za jaki okres dokonuje wpłaty. 

• ZUS rozliczy wpłatę w pierwszej kolejności na 
najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. 



Rozliczanie wpłat
Dokonaną przez płatnika składek wpłatę na numer rachunku składkowego 
Zakład rozdziela na pokrycie należności z tytułu składek na poszczególne 
fundusze, z uwzględnieniem:

1. proporcjonalnego procentowego podziału wpłaty według kwot 
składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze 
na podstawie danych zawartych w deklaracji złożonej za ostatni 
miesiąc kalendarzowy albo…

2. …w przypadku gdy płatnik składek nie złożył deklaracji - według 
procentowego udziału składek na poszczególne fundusze w kwocie 
wpłaty, na podstawie stóp procentowych składek na poszczególne 
fundusze dla płatnika składek opłacającego składki na własne 
ubezpieczenia.



Małe wpłaty

• Dokonana przez płatnika składek wpłata na numer 
rachunku składkowego niższa niż 4 zł podlega 
zaliczeniu przez ZUS na należności z tytułu składek 
na ubezpieczenia społeczne.



ZUS przedsiębiorcy a PIT

• Składki na ubezpieczenia społeczne –
odliczane od dochodu lub zaliczane do kosztów

• Składki na ubezpieczenie zdrowotne –
odliczane od podatku

• Składki na FP - koszt



ZUS rozliczany przez płatnika

• Składki finansowane przez ubezpieczonego 
(część społecznych i zdrowotna) – wchodzi 
w skład wynagrodzenia i jest kosztem płatnika 
wraz z resztą wynagrodzenia

• Składki finansowane przez płatnika –
są kosztem co do zasady w dacie zapłaty 
(ew. w miesiącu, którego dotyczą)



Podatkowe konsekwencje e-składki

• Brak możliwości wyboru rodzaju wpłaconej 
kwoty

• Każda wpłata powinna być rozliczana 
proporcjonalnie 

• Problem z zaległościami dotyczącymi 
pojedynczych rodzajów składek



Składka zdrowotna

• Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się 
za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia 
zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi 
oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach 
określonych w ustawie. 

• Prawo do świadczeń mają zaś osoby objęte 
ubezpieczeniem zdrowotnym. 

• Opłacając wyłącznie składkę zdrowotną można więc 
było korzystać z publicznej służby zdrowia.



Odsetki

• Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 
przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty 
pobieranej przez operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 
- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki 
listowej jako przesyłki poleconej 

• Przy trzech wpłatach mógł nie powstać 
obowiązek zapłaty odsetek, ale trzeba je 
zapłacić od sumy składek
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