
e-SKŁADKA – nowy wymiar 
rozliczeń

Warszawa, dnia 6 października 2017 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.

Konto płatnika składek

• zapisuje dane z dokumentów, które są nas przekazane,
• ustala saldo,
• weryfikuje nieprawidłowości.

dedykowany
dokument płatniczy

• Rozlicza składki
• Ustala należność
• Opłaca 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  
identyfikacji i rozliczeniu wpłaty:
• numer rachunku bankowego

(fundusz),
• 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. składki na:
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• ubezpieczenie zdrowotne,
• Fundusz Pracy,
• Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
• Fundusz Emerytur Pomostowych
będą opłacane jednym przelewem, na jeden rachunek składkowy

Opłacanie składek od 1 stycznia 2018 r.

Ważne!
Od 2018 r.:
• składki będą opłacane standardowym dokumentem płatniczym,
• nie będzie wymagane podawanie okresu na wpłacie,
• nie będzie wymagane wskazywanie ubezpieczenia ani funduszu, którego dotyczy wpłata.
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Konto płatnika składek

• Zapisuje dane z dokumentów, które są do ZUS  przekazywane 
• ustala saldo,
• weryfikuje nieprawidłowości.

DRA, 
Komplet imiennych

raportówok. 30 mln (rocznie)

liczba wpłat:

standardowy przelew
• Rozlicza składki
• Ustala należność
• Opłaca składki

Płatnik

FUS
UZ
FPG
FEP

Ważne!
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.

Numer rachunku składkowego
będzie podstawą do 

zidentyfikowania i rozliczenia
wpłaty 
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Struktura indywidualnego numeru rachunku składkowego (NRS):

Numer Rachunku Składkowego

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

NN 60000002  026 NNNNNNNNNNNNN

13 cyfr2 cyfry 11 cyfr

Numer ZUS kod identyfikujący

zawierający NIP Płatnika 

Liczba kontrolna 

numeru 

rachunku 

bankowego

Bank ZUS Płatnik
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Wyjątek

Zasada

• ZUS 

• PUP

• MOPS

• służby mundurowe

• nianie

pracownicy
numer rachunku składkowego

świadczeniobiorcy

Nadawanie Numeru Rachunku Składkowego

Jeśli Płatnik rozlicza składki na więcej niż jednym zakresie deklaracji (np. 1-39 i 50-59) 
otrzyma 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 Płatnik rozlicza składki na jednym zakresie deklaracji (np. 1-39) 
otrzyma jeden NRS

e-SKŁADKA – nowy wymiar rozliczeń

Płatnik
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Numer Rachunku Składkowego – informacja dla płatnika

• Informację o numerze rachunku składkowego Płatnicy otrzymają pocztą w okresie
od 1 października do 31 grudnia 2017 r.

• Przedsiębiorca, który rozpocznie działalność po 31 grudnia 2017 r. informację o numerze
rachunku składkowego otrzyma gdy zostanie założone konto płatnika składek.

Ważne!
1) Jeśli do końca grudnia 2017 r. Płatnik nie otrzyma informacji o numerze rachunku składkowego, powinien

zgłosić się do placówki ZUS lub skontaktować się z Centrum Obsługi Telefonicznej - COT (nr tel. 22 560 16 00).

2) Jeśli Płatnik zgubi informację o numerze rachunku składkowego, to w celu jej ponownego otrzymania
powinien zgłosić się placówki ZUS lub skontaktować się z COT.

3) Jeśli Płatnik nie będzie znał numeru rachunku składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek.
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Podział wpłaty na ubezpieczenia i fundusze

Od 1 stycznia 2018 r. każdą wpłatę ZUS podzieli na ubezpieczenia i fundusze.

Na podstawie składek z deklaracji rozliczeniowej za ostatni miesiąc ZUS ustali udział procentowy składek na
poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Składki opłacane w kolejnym miesiącu rozliczone zostaną 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
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Rozliczenie wpłaty na ubezpieczenia albo fundusze

Od 1 stycznia 2018 r. każdą wpłata zostanie rozliczona 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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Po 1 stycznia 2018 r. …

Przedsiębiorca podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jeśli opłaca składki na to ubezpieczenie w terminie 
i w pełnej kwocie. Jeśli ma zaległości składkowe,  to wpłata zostanie rozliczona na najstarsze należności. Oznacza to, że 
będzie miał dług za bieżący okres, czyli nie będzie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu - nie będzie 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 Płatnik ma problemy finansowe i nie jest w stanie w całości spłacić zaległych składek, to aby móc skorzystać w 
nowym roku ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, powinien wystąpić do ZUS z wnioskiem o układ ratalny. 
- Doradca ds. ulg pomoże zebrać, przygotować i wypełnić dokumenty. Z pomocy doradcy można korzystać w 
placówkach ZUS 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) wpłaty będą rozliczone w kolejności ich księgowania na koncie.

Zadłużenie spłacane w układzie ratalnym będziesz wpłacane na numer rachunku składkowego – ten sam, na który
będą opłacane 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 będą aktywne po 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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Po 1 stycznia 2018 r. …

do 31.12.2017
od 01.01.2018 do 

05.01.2018
od 08.01.2018 

Stare rachunki składkowe 

dostępne do 2.01.2018

Indywidualne Rachunki Składkowe

dostępne od 1.01.2018

Realizacja wpłat tylko na 
„stare 50-tki” 

Wpłaty na Indywidualne 
Rachunki Składkowe 

niedostępne 

Zlecenia na Indywidualne 
Rachunki Składkowe 

z datą waluty po 
01.01.2018 r. –
indywidualna 
decyzja banku

Data wpłaty/obciążenia r-ku płatnika do 31.12.2017r.
• Realizacja na „stare 50” tylko  02.01.2018r. 
• w dn.3-5.01.2018r. realizacja na r-k wskazany przez 

ZUS z zachowaniem dotychczasowego zakresu danych    
dotyczy wpłat w formatach Elixir 11n, Elixir 12n oraz 
wpłat transgranicznych

Data wpłaty/obciążenia r-ku płatnika od 01.01.2018r.
• Realizacja wyłącznie na Indywidualne Rachunki 

Składkowe w formatach Elixir 11n i wpłat 
transgranicznych; 

Format Elixir 12n – niedostępny 

Express Eliksir dostępny od 02.01.18 r.

Realizacja wpłat tylko na 
Indywidualne Rachunki 

Składkowe

Wpłaty na „stare 50-tki” 
niedostępne  
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E-SKŁADKA - korzyści dla płatnika

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

Niższe koszty

Będzie przekazywał składki na indywidualny Numer Rachunku 
Składkowego

Jeden rachunek dla jednego płatnika

Na przelewie nie będzie potrzeby podawania danych: 
NIP/REGON/PESEL/, Dowód osobisty/Paszport, numeru deklaracji, 
miesiąca za który płatnik opłaca składki, numeru decyzji/umowy/tyt. 
wykonawczego

Brak wpłat niezidentyfikowanych 
z kontem płatnika

Automatyczne księgowanie 
i rozliczanie wpłat na właściwym 
koncie

Wpłata zostanie rozliczona na najstarsze zadłużenie Mniej odsetek

Na przelewie będzie wpisywany tylko Numer Rachunku Składkowego Oszczędność czasu 

Identyfikacja wpłaty na podstawie Numeru Rachunku Składkowego



Dziękuję za uwagę


