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Sieniawa, dnia 18 września 2017 r.

Komunikat nr 8/2017
dla klientów Biura Rachunkowego „ATUT”
w sprawie indywidualnych rachunków bankowych w ZUS
Informuję, że na mocy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. poz. 1027) od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie opłacał należności do ZUS na
jeden przydzielony przez ZUS indywidualny rachunek bankowy. Obecnie płatnicy opłacają
składki ubezpieczeniowe na wskazane przez ZUS rachunki bankowe odrębnymi wpłatami w podziale
na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP oraz FEP. Od 1 stycznia 2018 r.
należności z tytułu składek na wskazane ubezpieczenia (oraz fundusze pozaubezpieczeniowe) będzie
opłacało się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego.
W tym celu ZUS do 31 grudnia 2017 r. wygeneruje i przydzieli numer rachunku składkowego dla
płatnika składek niezwłocznie po utworzeniu konta płatnika. Informację o przydzielonym numerze
rachunku składkowego ZUS niezwłocznie przekaże płatnikowi składek w postaci papierowej za
pośrednictwem
operatora
pocztowego
jako
przesyłkę
rejestrowaną
lub
– w przypadku płatnika składek, który w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS
utworzył profil informacyjny - udostępni numer rachunku składkowego w tym systemie.
Dla płatników składek rozliczających składki w odrębnych deklaracjach (np. za wspólników spółek
jawnych, partnerskich) ZUS wygeneruje numer rachunku składkowego osobny dla każdego z
zakresów numerów deklaracji.
Po otrzymaniu pisma z ZUS informującego o utworzonym indywidualnym rachunku do wpłat
składek, proszę o niezwłoczne przekazanie tej informacji do biura rachunkowego, w celu
sporządzenia dla Państwa właściwego przelewu bankowego dotyczącego składek za m-c
grudzień 2017 r. Ponadto informuję, że w przypadku gdybyście Państwo nie otrzymali informacji o
przydzielonym numerze rachunku składkowego, będziecie Państwo obowiązani zwrócić się do ZUS o
jej przekazanie, przed pierwszym styczniowym terminem opłacania składek.
Informuję również, że od 1 stycznia 2018 r. zmienią się też zasady zaliczania wpłat dokonywanych
przez płatnika składek na koncie. Według nowych przepisów najpierw będą zaspokajane najstarsze
zaległości
w
składkach
ubezpieczeniowych,
a
nie
tak
jak
obecnie
- według dyspozycji płatnika. Zasada ta będzie bardzo niekorzystna dla osób posiadających zaległości
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, gdyż takie osoby automatycznie „wypadną” z
ubezpieczenia chorobowego.
Przy
okazji
nadmieniam,
że
obecnie
na
naszej
stronie
internetowej
www.biurorachunkoweatut.pl są umieszczone wszystkie komunikaty z 2017 roku i będą publikowane
bieżące. Komunikaty te mogą Państwo znaleźć w menu strony w zakładce Dla klientów gdzie
znajdują się pliki do pobrania w formacie pdf.
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