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Radom, 21.03.2018 r.
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UZ FPG FEP

Deklaracja rozliczeniowa, 
Komplet imiennych

raportów
208 mln

21,5 mln28mln 17,3mln 0,17 mln

Wpłaty w 2016 r. – ponad 68 mln

liczba wpłat:

FUS

Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r.

Twoje konto płatnika składek

• zapisujemy dane z dokumentów, które do nas przekazujesz,
• ustalamy saldo,
• weryfikujemy nieprawidłowości.

dedykowany
dokument płatniczy

• Rozliczasz składki
• Ustalasz należność
• Opłacasz składki

Płatnik

22,7 mln

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń
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Opłacanie składek do 31 grudnia 2017 r.

Dane, które decydują o tym, że 
zidentyfikujemy i rozliczymy Twoją wpłatę:
• numer rachunku bankowego

(fundusz),
• Twoje dane identyfikacyjne (NIP, 

Regon, nazwa lub nazwisko i imię),
• typ wpłaty,
• zakres,
• okres,
• nr decyzji/umowy/tytułu 

wykonawczego.
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Od 2018 r. opłacasz jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy, wszystkie składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych.

Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.

Ważne!

Od 2018 r.:
• Opłacasz składki standardowym dokumentem płatniczym,
• nie podajesz okresu na wpłacie,
• nie wskazujesz ubezpieczenia ani funduszu, którego dotyczy wpłata.
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Twoje konto płatnika składek

• zapisujemy dane z dokumentów, które do nas przekazujesz,
• ustalamy saldo,
• weryfikujemy nieprawidłowości.

DRA, 
Komplet imiennych

raportówok. 30 mln (rocznie)

liczba wpłat:

standardowy przelew
• Rozliczasz składki
• Ustalasz należność
• Opłacasz składki

Płatnik

FUS
UZ
FPG
FEP

Ważne!

Twój numer NIP będzie 
zawarty w numerze 
rachunku składkowego

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.
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Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.

Tylko na podstawie Twojego 
numeru rachunku składkowego

zidentyfikujemy i rozliczymy wpłatę 
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Opłacasz składki na indywidualny numer rachunku składkowego (NRS):

Numer Rachunku Składkowego

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

NN 60000002  026 NNNNNNNNNNNNN

13 cyfr2 cyfry 11 cyfr

Numer ZUS Twój kod identyfikujący.
Jest w nim zawarty Twój NIP 

Liczba kontrolna 
numeru rachunku 

bankowego

Bank ZUS Płatnik
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Wyjątek

Zasada

• ZUS 

• PUP

• MOPS

• służby mundurowe

• nianie

• ZUS 

• PUP

• MOPS

• służby mundurowe

• nianie

pracownicy
numer rachunku składkowego

świadczeniobiorcy

Nadawanie Numeru Rachunku Składkowego

Jeśli rozliczasz składki na więcej niż jednym zakresie deklaracji (np. 1-39 i 50-59) 
otrzymałeś od nas odrębnie NRS dla opłacania składek na każdym zakresie

numer rachunku składkowego

numer rachunku składkowego

Ważne!

W numerze rachunku składkowego, oprócz numeru NIP, będzie informacja 
o zakresie deklaracji

Jeśli rozliczasz składki na jednym zakresie deklaracji (np. 1-39) 
otrzymałeś od nas jeden NRS

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

Płatnik
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Numer Rachunku Składkowego – informacja dla płatnika

• Przedsiębiorca, który rozpocznie działalność po 31 grudnia 2017 r. informację o numerze
rachunku składkowego dostanie od nas, gdy założymy mu konto płatnika składek.

Ważne!

1) Jeśli zgubisz informację o numerze rachunku składkowego, to w celu jej ponownego otrzymania przyjdź do
naszej placówki albo zadzwoń do COT.

2) Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego, nie opłacisz w 2018 r. składek.
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Wzór informacji o Numerze Rachunku Składkowego

1 strona informacji o NRS 2 strona informacji o NRS
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

• Wpłaty przekazane do 31 grudnia 2017r. będą rozliczane zgodnie z dotychczas obowiązującymi
przepisami (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubez
pieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 78, poz. 465, z późn. zm.).

• Od 1 stycznia 2018 r. wpłaty są identyfikowane na kontach płatników na podstawie numeru rachunku
składkowego. Następnie są dzielone na ubezpieczenia i fundusze. Podzielona wpłata jest rozliczana
w ramach danego ubezpieczenia lub funduszu, począwszy od najstarszych należności, aż do pełnego
pokrycia należności, które są wymagalne w danym okresie sprawozdawczym. Jeśli po rozliczeniu wpłaty
pozostanie nadpłata, dopiero wówczas jest ona przeksięgowywana na kolejne ubezpieczenia i fundusze

• Na podstawie składek z deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustalimy udział procentowy składek
na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Składki opłacane w kolejnym miesiącu rozliczymy zgodnie
z tym udziałem procentowym. Raz ustalony na koniec danego miesiąca udział podziału składek nie
podlega zmianie. W przypadku przekazania przez płatnika kilku wpłat w jednym miesiącu, każda

z wpłat będzie dzielona odrębnie (na podstawie tego samego udziału) na poszczególne ubezpieczenia

i fundusze.
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Od 1 stycznia 2018 r. każdą Twoją wpłatę dzielimy na ubezpieczenia i fundusze.

Na podstawie składek z deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ustalimy udział procentowy składek na
poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Składki opłacane w kolejnym miesiącu rozliczymy zgodnie z tym udziałem
procentowym.

Przykład 1- rozliczenie wpłaty (zasada ogólna)

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc – 10 000 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP i FGŚP

7 000 zł 2 000 zł 1 000 zł

Udział procentowy składek w sumie składek do zapłaty

70% 20% 10%

Rozliczenie wpłaty w kwocie 10 000 zł z 15.01.2018 r.

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne FP i FGŚP

70 % - 7 000 zł 20 % - 2 000 zł 10 % - 1 000 zł



13 e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Wpłata w kwocie 1 172,56 zł z 10.01.2018 r.

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 12/2017 r. – 1 172,56 zł 

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona

812,61 zł 812,61 zł 297,28 zł 297,28 zł 62,67 zł 62,67 zł

------------------------------------------------------------------------------------
Po rozliczeniu wpłaty na koncie brak zadłużenia (stan na 31.01.2018 r.)

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 11/2017 r. – 1 172,56 zł  (na 31.12.2017 r. brak zadłużenia).

Udział składek: ubezpieczenia społeczne 812,61/1 172,56; ubezpieczenie zdrowotne 297,28/1 172,56; Fundusz Pracy 62,67/1172,56.

Przykład 2 - rozliczenie wpłaty na składki za 12/2017 r. za osobę prowadzącą działalność
(składki za 11/2017 r. i za 12/2017 r. są należne w tej samej kwocie)
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 12/2017 r. – 1 172,56 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona

812,61 zł 693,02 zł 297,28 zł 253,53 zł 62,67 zł 53,45 zł

Wpłata w kwocie 1 000 zł z 10.01.2018 r.

Przykład 3 - rozliczenie wpłaty za 12/2017 r. za osobę prowadzącą działalność
(płatnik opłaca składki za 11/2017 r. i za 12/2017 r. w tej samej kwocie)

812,61 / 1 172,56  x 1 000 297,28 / 1 172,56  x 1 000 62,67 / 1 172,56  x 1 000

Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest zadłużenie za 12/2017 r. w kwocie 172,56 zł (stan na 31.01.2018 r.) –
płatnik może spłacić zadłużenie w układzie ratalnym. 

------------------------------------------------------------------------------------
Zadłużenie: 119,59 zł 43,75 zł 9,22 zł

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 11/2017 r. – 1 172,56 zł  (na 31.12.2017 r. brak zadłużenia).

Udział składek: ubezpieczenia społeczne 812,61/1 172,56; ubezpieczenie zdrowotne 297,28/1 172,56; Fundusz Pracy 62,67/1172,56.
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 1/2018 r. – 1 231,18 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona

853,24 zł 853,24 zł 312,14 zł 312,14 zł 65,80 zł 65,80 zł

Wpłata w kwocie 1 231,18 zł z 10.02.2018 r.

812,61 / 1 172,56  x 1 231,18 297,28 / 1 172,56  x 1 231,18 62,67 / 1 172,56  x 1 231,18

------------------------------------------------------------------------------------

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 12/2017 r. – 1 172,56 zł  (na 31.01.2018 r. brak zadłużenia).

Udział składek: ubezpieczenia społeczne 812,61/1 172,56; ubezpieczenie zdrowotne 297,28/1 172,56; Fundusz Pracy 62,67/1172,56

Po rozliczeniu wpłaty na koncie brak zadłużenia (stan na 28.02.2018 r.)

Przykład 4 - rozliczenie wpłaty na składki za 1/2018 r. za osobę prowadzącą działalność
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 12/2017 r. – 6 440,67 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne FPiFGŚP 

składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona składka należna składka opłacona

4 239,22 zł 3 290,98 zł 1 924,94 zł 1 494,36 zł 276,51 zł 214,66 zł

Wpłata w kwocie 5 000 zł z 15.01.2018 r.

Przykład 5 - rozliczenie wpłaty na składki za 12/2017 r. za osobę prowadzącą działalność i pracowników
płatnik opłaca składki za 11/2017 r. i za 12/2017 r. w tej samej kwocie) 

4 239,22 / 6 440,67 x 5 000

------------------------------------------------------------------------------------
1 924,94 / 6 440,67 x 5 000 276,51 / 6 440,67 x 5 000

Zadłużenie: 948,24 zł 430,58 zł 61,85 zł

Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest zadłużenie za 12/2017 r. w kwocie 1 440,67 zł (stan na 31.01.2018 r. –
płatnik może spłacić zadłużenie w układzie ratalnym. 

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 11/2017 r. – 6 440,67 zł  (na 31.12.2017 r. brak zadłużenia).

Udział składek: ubezpieczenia społeczne 4 239,22 /6 440,67; ubezpieczenie zdrowotne 1 924,94 /6 440,67; FPiFGŚP 276,51/6 440,67.



17 e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

Rozliczenie wpłaty na ubezpieczenia albo fundusze

Od 1 stycznia 2018 r. każdą Twoją wpłatę rozliczymy na najstarszą należność na danym

ubezpieczeniu albo funduszu

Przykład 1 – rozliczenie wpłaty po podziale:

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

1) Na koncie brak zadłużenia za okresy wstecz. 
2) Wpłatę rozliczymy na składki za 12/2017 r.

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 jest zadłużenie od 10/2017 r.
2) Wpłatę rozliczymy w pierwszej 

kolejności na składki wraz z odsetkami 
za zwłokę za 10/2017 r., a następnie 
11/2017 r. i 12/2017 r.

Przykład 2 – rozliczenie wpłaty po podziale:
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Rozliczenie wpłaty na ubezpieczenia albo fundusze

Przykład 3 – rozliczenie wpłaty po podziale:

Okres z DRA Przypis z DRA Kwota raty Termin płatności Wpłata

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

01/2018 - 100 zł 05.01.2018

12/2017 100 zł - 15.01.2018

Przykład 4 – rozliczenie wpłaty po podziale:

1) Płatnik spłaca zadłużenie w układzie ratalnym.
Termin płatności raty jest wcześniejszy niż 
termin opłacania składek bieżących.

2) Wpłatę rozliczymy chronologicznie,
tj. w pierwszej kolejności na ratę (termin 
płatności – 5.01.2018 r.), a następnie na 
składkę za 12/2017 r. (termin płatności 
– 15.01.2018 r.).

Okres z DRA Przypis z DRA Kwota raty Termin płatności Wpłata

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

01/2018 - 100 zł 15.01.2018

1) Płatnik spłaca zadłużenie w układzie ratalnym. 
Termin płatności raty jest taki sam jak
termin opłacania składek bieżących.

2) Wpłatę rozliczymy w pierwszej kolejności na
składkę za 12/2017 r., a następnie na ratę.
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Rozliczenie wpłaty na ubezpieczenia albo fundusze

Przykład 5 – rozliczenie wpłaty po podziale:

Okres z DRA Zadłużenie Termin płatności Składki Odsetki za 

zwłokę

Saldo za dany 

okres

09/2016 100 zł 15.10.2016 100 zł 15 zł 0

10/2016 100 zł 15.11.2016 100 zł 13 zł 0

11/2016 100 zł 15.12.2016 100 zł 10 zł 0

11/2017 100 zł 15.12.2017 100 zł 0 zł 0

12/2017 100 zł 15.01.2018 62 zł 0 zł - 38 zł

1) Wpłata w kwocie 500 zł z 25.01.2018 r.
2) Wpłatę rozliczymy chronologicznie,

tj. od składek za 9/2016.
3) Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest 

zadłużenie za 12/2017 w kwocie 38 zł.

Przykład 6 – rozliczenie wpłaty po podziale:

Okres z DRA Zadłużenie Termin płatności Składki Odsetki za 

zwłokę

Saldo za dany 

okres

09/2016 100 zł 15.10.2016 100 zł 15 zł 0

10/2016 100 zł 15.11.2016 100 zł 13 zł 0

11/2016 100 zł 15.12.2016 100 zł 10 zł 0

11/2017 100 zł 15.12.2017 100 zł 0 zł 0

12/2017 100 zł 15.01.2018 100 zł 0 zł + 62 zł

1) Wpłata w kwocie 600 zł z 25.01.2018 r.
2) Wpłatę rozliczymy chronologicznie,

tj. od składek za 9/2016.
3) Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest 

nadpłata w kwocie 62 zł.
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Rozliczenie wpłaty na ubezpieczenia albo fundusze

Przykład 7 – rozliczenie wpłaty po podziale:

Okres z DRA Zadłużenie Termin płatności Składki Odsetki za 

zwłokę

Saldo za dany 

okres

09/2016 100 zł 15.10.2016 100 zł 15 zł 0

10/2016 100 zł 15.11.2016 100 zł 13 zł 0

11/2016 100 zł 15.12.2016 100 zł 10 zł 0

11/2017 100 zł 15.12.2017 42 zł 0 zł - 58 zł

12/2017 100 zł 15.01.2018 0 zł 0 zł - 100 zł

1) Wpłata w kwocie 380 zł z 25.01.2018 r.
2) Wpłatę rozliczymy chronologicznie,

tj. od składek za 9/2016.
3) Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest 

zadłużenie za 11/2017 w kwocie 58 zł i za 
12/2017 w kwocie 100 zł.

Przykład 8 – rozliczenie wpłaty po podziale –
płatnik opłaca składki z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym:

Okres z DRA Zadłużenie Termin płatności Składki Odsetki za 

zwłokę

Saldo za dany 

okres

01-09/2016 - - - - 0

10/2016 100 zł 15.11.2016 90 zł 10 zł - 10 zł

11/2016 100 zł 15.12.2016 0 zł 0 zł - 100 zł

12/2016 100 zł 15.01.2017 0 zł 0 zł - 100 zł

01/2017 100 zł 15.02.2017 0 zł 0 zł - 100 zł

02-11/2017 - - - - 0

12/2017 100 zł 15.01.2018 100 zł 0 zł - 100 zł

1) Wpłata w kwocie 100 zł z 25.01.2018 r.
2) Wpłatę rozliczymy chronologicznie,

tj. na składki za 10/2016.
3) Po rozliczeniu wpłaty na koncie jest 

zadłużenie za miesiące 10,11,12/2016 
i 1,12/2017.

Uwaga: Płatnik traci prawo do zasiłku 
chorobowego.
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Rozliczenie wpłaty między ubezpieczeniami i funduszami

Przeksięgowanie nadpłaty między ubezpieczeniami i funduszami:

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 11/2017 r. – 1 000 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

składka należna / udział składka należna / udział składka należna / udział

700 zł / 70 % 200 zł / 20 % 100 zł / 10 % 

Wpłata w kwocie 1 200 zł z 10.01.2018 r.

Kwota składek do zapłaty w deklaracji rozliczeniowej za 12/2017 r. – 1 200 zł

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy

wpłata po podziale 840 zł (1 200 zł x 70 %) 240 zł (1 200 zł x 20 %) 120 zł (1 200 zł x 10 %)

składka należna za 12/2017 700 zł 400 zł 100 zł

saldo po pokryciu należnych składek + 140 zł - 160 zł + 20 zł

przeksięgowanie  nadpłaty - 140 zł + 160 zł - 20 zł

saldo po przeksięgowaniu nadpłat 0 0 0
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Po 1 stycznia 2018 r. …

Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jeśli opłaca składki na to ubezpieczenie w terminie 
i w pełnej kwocie. Jeśli masz zaległości składkowe,  to Twoją wpłatę rozliczymy na najstarsze należności. Będziesz miał 
więc dług za bieżący okres, czyli nie będziesz podlegał ubezpieczeniu chorobowemu - nie będziesz mógł korzystać 
np. z zasiłku chorobowego. Tylko spłata długu albo rozłożenie go na raty gwarantuje pozostanie w ubezpieczeniu 
i utrzymanie prawa do świadczeń krótkoterminowych.

Ważne! 

- Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to aby móc skorzystać w nowym 
roku ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wystąp do nas z wnioskiem o układ ratalny. 
- Doradca ds. ulg pomoże zebrać, przygotować i wypełnić dokumenty. Z pomocy doradcy możesz korzystać w naszych 
placówkach od poniedziałku do piątku (w poniedziałek do godziny 18). 

Jeśli jednak prowadzone jest postępowanie egzekucyjne to:
1) wpłaty będą przekazywane na numer rachunku bankowego, wskazany przez organ egzekucyjny (tak jak obecnie),
2) rozliczymy wpłaty w kolejności ich księgowania na koncie.

Zadłużenie spłacane w układzie ratalnym będziesz wpłacać na numer rachunku składkowego – ten sam, na który
będziesz opłacać bieżące składki.
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Po 1 stycznia 2018 r. …

Rachunki bankowe dla opłacania składek:
• 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 FPiFGŚP
• 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych

nie są aktywne od 1 stycznia 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. wpłaty na składki będą realizowane tylko na indywidualne numery rachunków składkowych

Indywidualny numer rachunku składkowego zawiera numer ZUS: 60000002 026 (cyfry od 3 do 13)
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E-SKŁADKA - korzyści dla płatnika

Opłacisz składki jednym, zwykłym przelewem (zamiast trzech albo 
czterech) 

Niższe koszty bankowe

Będziesz przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku 
Składkowego

Jeden rachunek dla jednego płatnika

Na przelewie nie będziesz podawał danych: NIP/REGON/PESEL/
Dowód osobisty/Paszport, numeru deklaracji, miesiąca za który 
płatnik opłaca składki, numeru decyzji/umowy/tytułu 
wykonawczego

Brak wpłat niezidentyfikowanych 
z kontem płatnika

Natychmiast rozliczymy wpłatę

Zaksięgujemy wpłatę na właściwym 
koncie

Rozliczymy wpłatę na najstarsze zadłużenie Mniej odsetek

Będziesz wpisywał na przelewie tylko Numer Rachunku Składkowego Bardzo szybko wypełnisz przelew

Zidentyfikujemy Twoją wpłatę na podstawie Numeru Rachunku 
Składkowego



Dziękuję za uwagę


