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Jednolity plik kontrolny dla mikroprzedsiębiorców 
oraz jeden rachunek do opłacania składek na ZUS
– tym dwóm zmianom, wchodzącym w życie
1 stycznia 2018 roku, poświęca się najwięcej uwagi.

Opisujemy je szeroko, ale zwracamy również uwagę 
na szereg innych, które będą miały wpływ na
warunki prowadzenia biznesu. Jest kilka korzyst-
nych, jednak 2018 rok może być trudny dla wielu 
firm, szczególnie tych zatrudniających pracowni-
ków. Rosnące koszty pracy mogą sprawić, że ich 
zyski spadną. 

Sprawdź, co czeka Twoją firmę.

ZMIANY W ZUS.
Wyższe składki na jeden rachunek

1. Jeden rachunek w ZUS
do opłacania składki

2. Wzrost składki ZUS
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ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
1. Jeden rachunek w ZUS do opłacania składki

Dotychczas poszczególne elementy składki trafiały na 
różne konta. Przedsiębiorcy wpłacali osobno składkę 
na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz ubez-
pieczenie zdrowotne (do NFZ). Od 2018 roku wystarczy 
jeden przelew, a ZUS sam podzieli pieniądze i przekaże 
właściwym instytucjom.

Każdy przedsiębiorca powinien otrzymać pismo z ZUS-u z informa-
cjami na temat e-Składki – tak nazywa się nowy system rozliczania 
z Zakładem. Najważniejszą informacją jest numer indywidualnego 
rachunku składkowego. Ostatnich 10 jego cyfr to NIP przedsiębiorcy.

TO NAJBARDZIEJ REKLAMOWANA PRZEZ RZĄD 
ZMIANA, KTÓRA MA SŁUŻYĆ UŁATWIENIU W PRO-

WADZENIU BIZNESU. JEDEN RACHUNEK DO 
WPŁAT NA ZUS I JEDEN PRZELEW – TO REWOLU-
CJA CZY KOSMETYKA? NA PEWNO ZMIENI SIĘ SY-

TUACJA ZALEGAJĄCYCH Z WPŁATAMI.
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ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
1. Jeden rachunek w ZUS do opłacania składki

Dlaczego nie będzie to rewolucyjna zmiana?

Po pierwsze dlatego, że ubędą nam tylko dwa 
przelewy w miesiącu do wykonania, co trudno 
nazwać znaczącym ułatwieniem w prowadze-
niu firmy. Po drugie, od strony technicznej, 
rzadko kiedy wykonanie tych przelewów 
było kłopotliwe. 

Nowoczesny bank oferuje bowiem takie rozwią-
zanie po stronie systemu transakcyjnego, 
że można odnieść wrażenie, iż wykonuje się 
tylko jeden przelew. W trzy różne pola klient 
wpisuje należne składki i autoryzuje tak, jakby 
wykonywał jedną zwykłą transakcję. Różnica 
widoczna jest na ostatnim etapie – system wy-
generuje trzy potwierdzenia wpłaty. W dodatku 
przelewy są bezpłatne. Trudno mówić o istotnej 
oszczędności czasu, a tym bardziej pieniędzy.

Dla małych firm największym problemem 
jest wysokość składek, a nie sposób 
ich opłacania.
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ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
1. Jeden rachunek w ZUS do opłacania składki

!Konieczne  jest sprawdzenie, czy ostat-
nie cyfry nowego numeru rachunku 
do opłacania składek to rzeczywiście  
NIP płatnika. Jeśli cokolwiek się nie 
zgadza, konieczny jest kontakt 
z ZUS-em: www.zus.pl, cot@zus.pl, 22-560-16-00. 
Pojawiły się pisma, których nadawcy podszywają się 
pod ZUS, zawierające fałszywe numery rachunków.

To próby wyłudzenia pieniędzy, zatem należy 
zachować ostrożność.

Zmiana ta ma swoje dalsze konsekwencje. Do-
tychczas to przedsiębiorca w przelewie określał 
za jaki miesiąc opłaca składki. Teraz ZUS każdą 
wpłatę będzie zapisywał na poczet najstarszej 
nieuregulowanej należności. Konsekwencje 
tego mogą być różne.

Dla przykładu – firma boryka się z płynnością 
finansową, czekając na zapłatę zaległych 
faktur. Jej właściciel za październik, listopad 
i grudzień opłacił za siebie tylko składkę na 
ubezpieczenie zdrowotne, chcąc mieć ciągłość 
ubezpieczenia w razie choroby, czy wypadku. 
Zalega ze składkami za ubezpieczenie społecz-
ne. Teraz, za styczeń 2018 roku, nie będzie 
mógł opłacić składki na NFZ. Po prostu przeleje 
pieniądze, a ZUS zapisze je na poczet paździer-
nikowego długu. Straci więc prawo  do opieki 
medycznej. Każda kolejna wpłata będzie
pomniejszać zaległe zobowiązania. Jeśli przed-
siębiorca będzie „nadpłacał” składki, to w 
końcu dług zniknie. Straci jednak wybór, czy 
opłacić bieżące zobowiązanie, czy zaległe.
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Inne konsekwencje grożą za nieopłacanie składki cho-
robowej – to dzięki niej przedsiębiorca ma zapewnio-
ny zasiłek na wypadek niezdolności do pracy. 
Aby znów zyskać do niego prawo, musi sumiennie 
przez trzy miesiące ją opłacać.

ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
1. Jeden rachunek w ZUS do opłacania składki

Sposób opłacania nie zmienia oczywiście tego, że 
w przypadku zaległości ZUS w końcu sięgnie po na-
rzędzia windykacyjne, więc nie da się uniknąć ich 
uregulowania. W przypadku zalegania znacznie ko-
rzystniej jest zwrócić się do Zakładu w sprawie za-
warcia układu, rozłożenia zaległości na raty, niż 
czekać na aktywność ubezpieczyciela.

IV 2018III 2018II 2018I 2018

6



ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
2. Wzrost składki ZUS 

Wysokość składek w 2017 i w 2018 roku

2017 r. 2018 r.

składki na ubezpieczenie społeczne

FP i FGŚP

NFZ

suma bez ubezpieczenia chorobowego

suma z ubezpieczeniem chorobowym

wzrost

składki na ubezpieczenie społeczne wraz 
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

749,94 zł 781,60 zł

846,91 zł

65,31 zł

310,00 zł*

1 156,91 zł**

1 262,22 zł**

4,2%

812,61 zł

62,67 zł

297,28 zł

1 109,89 zł

1 172,56 zł

Źródło: ZUS
* szacowana wysokość składki na NFZ (dokładna znana będzie w styczniu 2018 roku)
** kwota oparta o szacunkową wysokość składki na NFZ

W 2018 ROKU WŁAŚCICIELE FIRM ZAPŁACĄ WYŻSZE SKŁADKI NA ZUS. KWOTA JEST UZALEŻNIONA OD 
ŚREDNIEJ PŁACY, KTÓRA ROŚNIE, ZATEM WZROST SKŁADEK BYŁ ŁATWY DO PRZEWIDZENIA. PRZEDSIĘ-

BIORCY ZAPŁACĄ O 4,2 PROC. WIĘCEJ, A ŁĄCZNIE KWOTA PRZEKROCZY 1,2 TYS. ZŁ. 
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ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
2. Wzrost składki ZUS 

Składki wyliczane są od kwoty 
60 proc. przeciętnego wynagrodze-
nia. Podstawą w 2018 roku będzie 
kwota 2665,80 zł. Wyjątkiem jest 
wysokość składki na NFZ. Jej war-
tość podawana jest w styczniu. 
Przyjęliśmy, że może wzrosnąć 
do 310 zł.

Według innych zasad wyliczany 
jest tzw. mały ZUS, który mogą 
opłacać początkujący przedsiębior-
cy przez pierwsze 24 miesiące 
swojej działalności.

Tutaj podstawą do wyliczeń jest 30 
proc. wynagrodzenia minimalnego.
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ZMIANY W ZUS. Wyższe składki na jeden rachunek
2. Wzrost składki ZUS 
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Wysokość składek preferencyjnego ZUS-u w 2017 i 2018 roku

2017 r. 2018 r.

składki na ubezpieczenie społeczne

NFZ

suma bez ubezpieczenia chorobowego

suma z ubezpieczeniem chorobowym

wzrost

składki na ubezpieczenie społeczne wraz 
z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

175,92 zł 184,72 zł

200,16 zł

310,00 zł*

494,72 zł**

510,16 zł**

4,6%

190,62 zł

297,28 zł

473,20 zł

487,90 zł

 Źródło: ZUS
* szacowana wysokość składki na NFZ (dokładna znana będzie w styczniu 2018 roku)
** kwota oparta o szacunkową wysokość składki na NFZ



Korzyści, jakie niosą ze sobą zmiany w podatkach – 
przede wszystkim w amortyzacji środków trwałych, 
mogą wielu przedsiębiorcom nie zrekompensować 
rosnących składek na ZUS. Jeden rachunek do ich 
opłacania to wygodne rozwiązanie, ale nie sprawi, 
że firmy na te składki zarobią. Do tego dochodzą 
szybko rosnące koszty zatrudniania pracowników – 
te wynikające z przepisów oraz z zasad rynkowych 
oraz demografii.

W zmianach przepisów na rok 2018 zabrakło me-
chanizmów, które realnie poprawiłyby warunki 
prowadzenia firmy, choć wiele z nich zapowiadano. 
Część rozwiązań trzeba zapisać na plus, jednak 
summa summarum, podstawa prowadzenia dzia-
łalności pozostaje taka sama – musisz przedsię-
biorco radzić sobie w biznesie jak najlepiej, abyś 
był w stanie wypełniać wszystkie nałożone na 
ciebie obowiązki i płacić w terminie 
wszystkie daniny.

PODSUMOWANIE
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