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w konkursie „Filary ubezpieczeń”
Inter Europol to firma rodzinna założona w 1989 r. Jest
liderem w produkcji pieczywa w Polsce. Spółka zgłasza
do ubezpieczeń prawie 1600 osób. 99,5% tych osób
zatrudnia na podstawie umowy o pracę.
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E-USŁUGI

Wniosek o wydanie
zaświadczenia
o niezaleganiu
w ZUS przez
Biznes.gov.pl
Wprowadziliśmy kolejne ułatwienie
dla przedsiębiorców. Jeśli jesteś
użytkownikiem portalu Biznes.gov.pl,
możesz tam złożyć wniosek do ZUS
o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
w opłacaniu składek. To wspólny
projekt Ministerstwa Rozwoju i Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu
składek to jedno z najpopularniejszych zaświadczeń, które wydajemy przedsiębiorcom.
Elektroniczny wniosek o takie zaświadczenie
mogłeś do tej pory złożyć przez Platformę
Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Teraz możesz go także wypełnić i wysłać z portalu
Biznes.gov.pl. To bardzo proste.
Gdy zalogujesz się do portalu Biznes.gov.pl
(za pomocą bezpłatnego profilu zaufanego albo
e-dowodu), wybierz usługę „Zaświadczenie
o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS”.

Kliknij przycisk „Złóż online”, a przejdziesz na
PUE ZUS.
Jeśli masz swój profil na PUE ZUS, wystarczy, że uzupełnisz we wniosku cel uzyskania
zaświadczenia, liczbę egzemplarzy oraz miejscowość. Pozostałe dane będą już wypełnione.
Jeśli jeszcze nie masz profilu na PUE ZUS, możesz go szybko założyć. Wtedy będziesz mógł
złożyć wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia
o niezaleganiu w opłacaniu składek.

Odpowiedź na Twój wniosek pojawi się
na portalu Biznes.gov.pl w zakładce „Moje
sprawy”. Aby ją pobrać, musisz mieć ważne
upoważnienie do odbioru korespondencji
w imieniu płatnika. Odpowiedź znajdziesz
też na portalu PUE w skrzynce odbiorczej.
O tym, jak krok po kroku uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu
składek, przeczytasz w instrukcji na stronie
www.zus.pl.
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Jak ubezpieczony jest przedsiębiorca,
kiedy pobiera zasiłek macierzyński
Prowadzisz działalność gospodarczą, która jest Twoim jedynym źródłem
zarobkowania? W najbliższym czasie będziesz pobierać zasiłek macierzyński?
Sprawdź, jak będziesz ubezpieczony.
Kiedy pobierasz zasiłek macierzyński
i prowadzisz działalność

zgłoś się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Gdy pobierasz zasiłek macierzyński (bo
opłacałeś składkę na ubezpieczenie chorobowe z działalności gospodarczej) i równocześnie
prowadzisz działalność, to:
• ponieważ pobierasz zasiłek, jesteś obowiązkowo objęty ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi,
• ponieważ wciąż prowadzisz działalność,
obowiązkowo płacisz tylko składkę zdrowotną (ubezpieczenia emerytalne i rentowe z działalności są dobrowolne).

Przykład 1
Krystyna prowadzi działalność gospodarczą.
Opłacała składki na ubezpieczenia społeczne,
w tym na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, i od 5 listopada 2019 r. ma prawo do
zasiłku macierzyńskiego. Krystyna nie zawiesiła działalności, ale nie chce płacić składek na
dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnego, a następnie zgłosić
się na formularzu ZUS ZZA do ubezpieczenia
zdrowotnego z tytułu prowadzenia działalności. Zgłosimy Krystynę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku
macierzyńskiego.

Ważne!
Składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe osób, które pobierają zasiłek
macierzyński, finansuje w całości budżet
państwa.
W czasie, w którym pobierasz zasiłek macierzyński, wyrejestruj się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Następnie,
jeżeli nie chcesz opłacać składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,

Od jakiej podstawy naliczamy składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierają zasiłek macierzyński, naliczamy od kwoty zasiłku (to tzw.
podstawa wymiaru składek).
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona

BIEŻĄCE WYJAŚNIENIA

Konkurs ZUS dla przedsiębiorców
W tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy konkurs „Filary ubezpieczeń”.
Wręczyliśmy przedsiębiorcom nagrody w 3 kategoriach – „Rzetelny płatnik”,
„Dobry przykład” i „Nadzieja ubezpieczeń”.
Chcemy doceniać tych przedsiębiorców,
którzy rzetelnie wywiązują się ze swoich obowiązków jako płatnicy składek. Chcemy także
wyróżniać tych, którzy aktywnie współpracują z nami przy najważniejszych projektach.
Stawiamy na edukację, dlatego będziemy nagradzać instytucje, które biorą udział w naszych projektach i przekazują wiedzę o ubezpieczeniach społecznych.
Chcemy, by wyróżnienie „Filary ubezpieczeń” było uznanym i rozpoznawalnym
odznaczeniem wśród przedsiębiorców i pracodawców. W 2019 r. w kapitule konkursu zasiedli przedstawiciele: Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa
Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji,
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy,
Forum Związków Zawodowych, Business
Centre Club, Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej, Konfederacji Lewiatan, NSZZ
Solidarność, Związku Rzemiosła Polskiego,
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków
Zawodowych.
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Kapituła przyznała „Filary ubezpieczeń” w 3 kategoriach. W kategorii „Rzetelny płatnik” wyróżnienia trafiły do płatników: Inter Europol S.A.,
Meble Wójcik sp. z o.o., „Gold Drop” sp. z o.o.,
Zakładu Stolarskiego Andrzej Prokopczyk.
W kategorii „Dobry przykład” kapituła wyróżniła płatników składek, którzy współpracowali
z nami przy nowych projektach, np. uczestniczyli
w testach programu Płatnik, ePłatnik, e-ZLA.
Nagroda trafiła do firm: GB sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie, Rekord sp. z o.o., Biłgorajskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
W kategorii „Nadzieja ubezpieczeń”
wyróżnienia otrzymali uczestnicy programów edukacyjnych, m.in. Projektu z ZUS
i Lekcji z ZUS. Nagrodzone zostały 3 szkoły:
I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława
Krzywoustego w Słupsku, Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja
Kopernika w Siedlcach.
Chcemy przybliżyć naszym czytelnikom sylwetki nagrodzonych. Dlatego od tego numeru
rozpoczynamy cykl wywiadów z nimi (s. 3).

w danym roku kalendarzowym. Nie może być
wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany
rok (w 2019 r. jest to 142 950 zł, a w 2020 r.
– 156 810 zł). Ograniczenie rocznej podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku, w tym również zasiłku
macierzyńskiego.

Co z ubezpieczeniem zdrowotnym
Jeśli prowadzisz działalność w czasie, gdy
pobierasz zasiłek macierzyński, opłacasz obowiązkowo składkę zdrowotną. Wykazujesz ją
w deklaracji ZUS DRA. Jeśli podasz minimalną
wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej, wystarczy, jeśli złożysz ZUS DRA jeden raz.
W kolejnych miesiącach rozliczymy Cię sami.
Przykład 2
Ewa pobiera zasiłek macierzyński od
16 listopada 2019 r. Jednocześnie nadal prowadzi firmę. Ewa przez cały czas, gdy będzie
pobierać zasiłek, musi opłacać składkę na
ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działalności. Składka ta jest naliczana od
podstawy wymiaru, która wynosi co najmniej
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym
kwartale poprzedniego roku, włącznie z wypłatami z zysku. W 2019 r. minimalna składka zdrowotna wynosi 342,32 zł (3803,56 zł 2 9%).
Gdy przestaniesz pobierać zasiłek macierzyński i nadal będziesz prowadzić działalność,
wyrejestruj się z ubezpieczenia zdrowotnego, a następnie zgłoś się do obowiązkowych
ubezpieczeń społecznych (emerytalnego,
rentowych, wypadkowego) i ubezpieczenia
zdrowotnego z działalności. Ubezpieczenie
chorobowe jest dobrowolne.

Kiedy nie płacisz składki zdrowotnej
z działalności
Jeśli pobierasz zasiłek macierzyński, który
nie przekracza świadczenia rodzicielskiego
(1000 zł w 2019 r.), to nie opłacasz za siebie
składki zdrowotnej z prowadzonej działalności.
Jeśli nie opłacasz składki zdrowotnej, wyrejestruj się z ubezpieczeń z dotychczasowym
kodem. Następnie zgłoś się do ubezpieczenia
zdrowotnego z kodem 05 80 (to kod dla osoby
prowadzącej pozarolniczą działalność, której
zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty
świadczenia rodzicielskiego). W dokumentach
rozliczeniowych za miesiąc, w którym korzystasz ze zwolnienia, wpisujesz obowiązującą
podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie
zdrowotne, a w polu kwoty składki wpisujesz 0.
Jeśli masz prawo do zasiłku macierzyńskiego
od drugiego dnia miesiąca lub kolejnych dni, zapłać składkę zdrowotną za ten miesiąc. Dopiero
od kolejnego miesiąca możesz jej nie płacić, np.
kiedy masz prawo do zasiłku od 5 października, musisz opłacić składkę zdrowotną za
październik, a dopiero od listopada jej nie płacisz. Tylko gdy będziesz mieć prawo do zasiłku
 ciąg dalszy na s. 3

AKTUALNOŚCI

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r.
Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, będzie służył od nowego roku do wpłat podatków PIT, CIT i VAT.
Jak sprawdzić numer swojego
mikrorachunku podatkowego
Możesz już teraz sprawdzić numer mikrorachunku w generatorze na stronie podatki.gov.pl
lub w dowolnym urzędzie skarbowym.
Aby sprawdzić numer rachunku podatkowego, wpisz do generatora:
• swój PESEL – jeśli jesteś osobą fizyczną
i nie prowadzisz działalności gospodarczej
lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT;
• swój NIP – jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś podatnikiem VAT lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zanim podasz w generatorze swój identyfikator podatkowy (PESEL lub NIP), sprawdź
go. Na podstawie tego identyfikatora zostanie
wygenerowany Twój numer mikrorachunku.
Aby sprawdzić numer rachunku podatkowego, korzystaj tylko ze strony podatki.gov.pl.
Nie wpłacaj podatków na numery rachunków,

które otrzymasz e-mailem lub esemesem.
Mogą być one próbą wyłudzenia. Za wygenerowanie numeru rachunku nic nie zapłacisz.
Generator numeru rachunku podatkowego
działa całą dobę. Możesz więc sprawdzić numer mikrorachunku w każdym miejscu i o każdej porze, również przez telefon czy tablet.
Ważne!

• Dotychczasowe rachunki urzędów

skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT
będą aktywne do 31 grudnia 2019 r.
• Podatki inne niż PIT, CIT i VAT będziesz
od nowego roku wpłacać tak jak obecnie – na rachunki podatkowe urzędów
skarbowych.

liczba
kontrolna

Jakie są zalety mikrorachunku
podatkowego
Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

• w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT,
•
•
•
•
•

CIT i VAT na jeden, stały, indywidualny
mikrorachunek podatkowy,
szybko sprawdzisz numer mikrorachunku
podatkowego w każdym miejscu i czasie,
jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej będziesz posługiwać się tym
samym mikrorachunkiem podatkowym,
nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków urzędów skarbowych,
ograniczysz liczbę omyłkowych przelewów
na niewłaściwe konto,
szybciej otrzymasz zaświadczenia, np.
o niezaleganiu w podatkach.

stała wartość każdego mikrorachunku
– wskazuje na nr rozliczeniowy w NBP
stała wartość każdego mikrorachunku
– wskazuje na nr uzupełniający w NBP

 ciąg dalszy ze s. 2
macierzyńskiego od pierwszego dnia miesiąca,
nie płacisz składki zdrowotnej już od tego miesiąca, np. nie płacisz składki za październik, jeśli
masz prawo do zasiłku od 1 października.
Gdy okres, za który pobierasz zasiłek macierzyński, skończy się wcześniej niż ostatniego
dnia miesiąca, zapłać składkę zdrowotną już
za ten miesiąc. Czyli gdy zasiłek przysługuje
Ci do 15 listopada, to już za listopad płacisz
składkę zdrowotną.

Co z ubezpieczeniem, gdy zawiesisz
działalność na zasiłku macierzyńskim
Jeśli w czasie, gdy pobierasz zasiłek macierzyński, zawiesisz działalność gospodarczą, to
jesteś objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi (z tytułu pobierania zasiłku). W okresie zawieszenia działalności wyrejestrujemy Cię z ubezpieczeń i nie
będziesz wtedy opłacać składek.
Chociaż w tym czasie nie opłacasz składek
na ubezpieczenie zdrowotne, możesz korzystać
ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego.
Przykład 3
Anna od 16 października 2019 r. pobiera
zasiłek macierzyński z działalności gospodarczej. Ponieważ zawiesiła działalność,
wyrejestrowaliśmy ją z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Anna musiała jednak opłacić składkę na
ubezpieczenie zdrowotne za październik
2019 r. od co najmniej 3803,56 zł (tj. podstawy
nie niższej niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
w czwartym kwartale roku poprzedniego,
włącznie z wypłatami z zysku). Nie musi jej
opłacać za kolejne miesiące, w czasie których
będzie pobierać zasiłek macierzyński.

Y=1, jeżeli użyłeś PESEL;
Y=2, jeżeli użyłeś NIP

po znaku Y – twój PESEL lub NIP
na kolejnych pozycjach będą 0,
tak by rachunek miał 26 znaków

OKIEM EKSPERTA

Inter Europol S.A. wyróżniona w konkursie
„Filary ubezpieczeń”
Rozmowa z Wojciechem Śmiechowskim, prezesem Zarządu Inter Europol S.A.
Kiedy powstała spółka i czym się zajmuje?
Inter Europol S.A. to firma rodzinna, którą założyliśmy w 1989 r. Jesteśmy liderem w produkcji pieczywa w Polsce. Nasze produkty dostarczamy do klientów na terenie Unii Europejskiej,
a także do wybranych krajów na całym świecie.
Większość naszych produktów mrożonych ma
etykietę CLEAN LABEL (tzw. czystą etykietę).
Oznacza to, że wyprodukowaliśmy je wyłącznie
z naturalnych składników na zakwasach żytnich
i pszennych – bez emulgatorów i stabilizatorów.
Ile osób spółka zgłasza do ubezpieczeń?
Prawie 1600.
A pracowników?
99,5% osób, które zatrudniamy, to pracownicy.
Wiele firm szuka oszczędności i podpisuje
umowy cywilnoprawne zamiast umów o pracę.
Naszą rolą jako pracodawcy jest zagwarantowanie pracownikom stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę, od których
opłacamy wszystkie składki na ubezpieczenia

społeczne i zdrowotne – tak, aby mogli w razie
potrzeby skorzystać ze świadczeń.
Spółka Inter Europol jest rzetelnym płatnikiem składek. Stąd wyróżnienie w konkursie
„Filary ubezpieczeń”.
Wyróżnienie naszej firmy w konkursie „Filary ubezpieczeń” jest potwierdzeniem naszej rzetelności względem Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie obowiązki nałożone na nas przez ustawodawcę
realizujemy terminowo.
Czy spółka chętnie korzysta z udogodnień,
które wprowadzamy dla płatników?
W styczniu 2015 r. jako jeden z pierwszych
płatników mogliśmy korzystać z programu
Interaktywny Płatnik Plus. W tym zakresie
uczestniczyliśmy w szkoleniu, jak również
otrzymaliśmy instrukcje i niezbędne wsparcie
od pracowników ZUS w Wołominie. Dużym
udogodnieniem dla nas było także wprowadzenie systemu elektronicznych zwolnień
lekarskich e-ZLA, z którego korzystamy od
momentu jego wprowadzenia.
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ZUS RADZI

WSKAŹNIKI
Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w trzech kwartałach 2019 r.

ROZLICZENIA

Mimo wypłaty w maju 2019 r. tzw. trzynastej emerytury w wysokości 8,7 mld zł wskaźnik
pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek jest tylko nieznacznie niższy niż w 2018 r. Wpływy
ze składek były na wysokim poziomie, co wynikało z dobrej sytuacji gospodarczej w naszym kraju
– wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń.

Czy trzeba składać dokumenty rozliczeniowe po wznowieniu działalności
Prowadziłem działalność gospodarczą. Nie musiałem składać co miesiąc dokumentów rozliczeniowych. Zawiesiłem
działalność na pół roku. Od 16 grudnia
ją wznowiłem. Czy muszę składać dokumenty rozliczeniowe?
Jeśli wznowi Pan działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, musi Pan złożyć deklarację rozliczeniową ZUS DRA
za ten miesiąc oraz kolejną deklarację
za następny pełny miesiąc. Dopiero na
podstawie tych dokumentów będziemy
mogli sporządzać za Pana dokumenty
rozliczeniowe za kolejne miesiące.

Wskaźnik pokrycia wydatków FUS wpływami ze składek i ich pochodnych – dot. okresu I–IX
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ZASIŁKI

Wskaźnik pokrycia

Przypis składek od stycznia do września 2019 r. był o 9% wyższy od osiągniętego w analogicznym
okresie 2018 r.
W ciągu 9 miesięcy 2019 r. FUS otrzymał dotację w wysokości 34,9 mld zł (70,6% planu).
Wpłaty z OFE, tj. środki przekazane do FUS w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku
niższego o 10 lat od wieku emerytalnego (tzw. suwak bezpieczeństwa), wyniosły 5,3 mld zł (75,1% planu).

Struktura przychodów FUS w okresie I–IX 2019 r.
0,77%
2,76%

18,24%

niemal 150 mld zł
tyle wyniosły przychody ze składek,
utrzymując wysoki poziom

191 229 573

9%
o tyle były wyższe przychody
ze składek od osiągniętych
w poprzednim roku

78,23%
Dotacja z budżetu państwa
Wpłaty z OFE

Składki

Pozostałe

TERMINY I SKŁADKI

Dane podstawowe
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r.
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe w 2020 r.

Terminy
Terminy opłacania składek za grudzień 2019 r.
7 stycznia 2020 r. –	jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
10 stycznia 2020 r. – osoby, które opłacają składki wyłącznie za siebie
15 stycznia 2020 r. – pozostali płatnicy

4

2600,00 zł
156 810,00 zł

Kiedy złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Pracuję na część etatu i dostaję wynagrodzenie niższe od minimalnego.
Równocześnie prowadzę działalność
gospodarczą, z której opłacam składki
(także na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). 5 listopada 2019 r. urodził się
mój syn. Skorzystałem już u pracodawcy
z urlopu ojcowskiego i zasiłku macierzyńskiego za 2 tygodnie. Nie wystąpiłem
jednak jednocześnie do ZUS o wypłatę
zasiłku macierzyńskiego za taki okres
z tytułu działalności gospodarczej. Czy
mogę jeszcze złożyć taki wniosek?
Tak. Ojciec dziecka może pobierać
zasiłek macierzyński za okres, który odpowiada urlopowi ojcowskiemu z dwóch
tytułów (z umowy o pracę i działalności
gospodarczej) w tym samym czasie albo
w różnych terminach. Może Pan więc złożyć do nas wniosek o zasiłek macierzyński. Zasiłek macierzyński (do 2 tygodni)
będzie Panu przysługiwał do czasu, aż
dziecko ukończy 24 miesiące. Aby otrzymać zasiłek macierzyński za pełne 2 tygodnie, trzeba złożyć wniosek nie później
niż na dwa tygodnie przed ukończeniem
przez dziecko 24 miesięcy.
Do wniosku powinien Pan dołączyć:
• skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
lub jego kopię, której zgodność z oryginałem potwierdzimy,
• oświadczenie, że pobierał Pan zasiłek
macierzyński za okres urlopu ojcowskiego z umowy o pracę.
Zarówno wniosek o zasiłek, jak i oświadczenie może Pan złożyć w formie papierowej albo elektronicznej (jeśli ma Pan podpis
kwalifikowany albo profil zaufany).
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