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Informacja ZUS

Przedsiębiorcy otrzymają z ZUS krótkie podsumowanie wpłat na konto z ubiegłego
roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pod koniec tygodnia rozpoczyna informowanie
przedsiębiorców o stanie ich rozliczeń z ZUS za 2020 r. Płatnicy dostaną
podsumowanie wpłat przekazanych na indywidualny numer rachunku składkowego
(NRS) oraz saldo konta. Każdy przedsiębiorca dowie się, czy jego konto jest
rozliczone na zero, czy też ma nadpłatę lub niedopłatę. W tym roku informacje
zostaną udostępnione przede wszystkim na Platformie Usług Elektronicznych ZUS
(PUE ZUS).
Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat otrzyma kilka milionów płatników. Przy niewielkich
kwotach niedopłaty lub nadpłaty przedsiębiorca może odpowiednio powiększyć albo
pomniejszyć kwotę składek wpłacanych w najbliższym terminie. Warto sprawdzić, czy
wpłaty nie należy zwiększyć o należne odsetki za zwłokę – można je obliczyć za pomocą
kalkulatora odsetkowego (na stronie www.zus.pl w zakładce Kalkulatory). W przypadku
większych zaległości można złożyć wniosek o raty. Nasi doradcy ds. ulg i umorzeń
przedstawią płatnikowi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia. Mogą to zrobić w
trakcie wideorozmowy, czyli e-wizyty. Można również spotkać się z nimi osobiście w
placówce ZUS. Płatnicy, którzy już spłacają zadłużenie w układzie ratalnym, zobaczą w
przekazanej informacji, jaka kwota pozostała im jeszcze do spłaty. Z kolei przedsiębiorcy,
którzy mają nadpłatę, mogą ją zaliczyć na bieżące składki albo wystąpić o jej zwrot –
informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.
Zwolnienie ze składek - informacja na PUE
Należy przypomnieć, że wnioski o zwolnienie z opłacania składek na podstawie Tarczy
Antykryzysowej 6.0 można było składać od 30 grudnia 2020 r., a efekt zwolnienia będzie
widoczny na kontach płatników
po rozpatrzeniu wniosku (tj. w 2021 r.). Oznacza to, że przekazywana teraz informacja o
saldzie nie będzie uwzględniała tego zwolnienia, gdyż prezentuje ona stan konta na 31
grudnia 2020 r. W tej sytuacji przedsiębiorcy spełniający warunki do zwolnienia, którzy nie
opłacili składek za listopad 2020 r., w informacji mogą widzieć kwotę zadłużenia za ten
miesiąc. Jeżeli składki zostały opłacone za miesiące, za które nastąpi zwolnienie, po
umorzeniu należności, kwota nadpłaty będzie widoczna na koncie płatnika składek na PUE
ZUS - dodaje rzeczniczka.
Krystyna Michałek
Rzecznik Regionalny ZUS
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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