USI
WNIOSEK
O WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI W ZAKRESIE DANINY PUBLICZNEJ
ORAZ SKàADEK NA UBEZPIECZENIA SPOàECZNE LUB ZDROWOTNE
Instrukcja wypeániania
Wypeánij ten wniosek, jeĪeli chcesz otrzymaü interpretacjĊ indywidualną.
1.
2.
3.
4.
5.

Wypeánij WIELKIMI LITERAMI
Pola wyboru zaznacz znakiem X
Wypeánij kolorem czarnym lub niebieskim (nie oáówkiem)
We wniosku podaj adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niĪ adres siedziby albo adres zamieszkania
Przed wypeánieniem wniosku zapoznaj siĊ z doáączoną do niego informacją

Adresat wniosku
Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych
Oddziaá w GdaĔsku

Oddziaá w Lublinie

zaznacz jeden wáaĞciwy kwadrat

Dane wnioskodawcy
NIP
Firma przedsiĊbiorcy
Adres siedziby albo adres zamieszkania
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski

Numer telefonu
Podaj numer telefonu – to uáatwi nam kontakt w Twojej sprawie

Adres do korespondencji
(Podaj, jeĞli chcesz otrzymywaü korespondencjĊ na adres
inny niĪ adres siedziby albo adres zamieszkania)
Ulica
Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

MiejscowoĞü

Nazwa paĔstwa
Podaj, jeĞli Twój adres jest inny niĪ polski
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Opisz zaistniaáy stan faktyczny lub zdarzenie przyszáe, którego dotyczy wniosek:
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Wáasne stanowisko wnioskodawcy w sprawie:
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Zaáączniki
Zaáączam

dokumentów

peánomocnictwo
inne

Data
dd

/

mm

/

rrrr

Czytelny podpis

Informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), są dostĊpne w centrali lub terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS oraz na stronie
internetowej ZUS pod adresem: http://bip.zus.pl/rodo/rodo-klauzule-informacyjne
Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 2973/18
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INFORMACJA
do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie
daniny publicznej oraz skáadek na ubezpieczenia spoáeczne
lub zdrowotne
JeĪeli záoĪysz ten wniosek
uzyskasz od nas interpretacjĊ indywidualną w drodze decyzji, w której znajdziesz:
q wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszáego oraz
q prawidáowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o przysáugującym Ci prawie

wniesienia odwoáania.

Twój wniosek moĪe dotyczyü:
q obowiązku podlegania ubezpieczeniom spoáecznym,
q zasad obliczania skáadek na ubezpieczenia spoáeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy,

SolidarnoĞciowy Fundusz Wsparcia Osób Niepeánosprawnych, Fundusz Gwarantowanych ĝwiadczeĔ
Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
q podstawy wymiaru tych skáadek.

Rozpatrzymy Twój wniosek jeĞli:
q jesteĞ przedsiĊbiorcą,
q dotyczy on wyjaĞnieĔ co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek Ğwiadczenia

skáadek na ubezpieczenia spoáeczne lub zdrowotne w Twojej indywidualnej sprawie,
q przedstawisz zaistniaáy stan faktyczny lub zdarzenie przyszáe oraz wáasne stanowisko w sprawie,
q podasz swoje dane identyÞkacyjne: ÞrmĊ, numer identyÞkacji podatkowej (NIP) i adres do korespondencji,

w przypadku gdy jest on inny niĪ adres siedziby albo adres zamieszkania,
q opáacisz wniosek w wysokoĞci 40 zá w terminie 7 dni od dnia záoĪenia wniosku.

WaĪne!
q JeĞli Twój wniosek nie speáni tych wymogów to zostaniesz wezwany do ich usuniĊcia w terminie 7 dni. JeĪeli

tego nie zrobisz wniosek nie zostanie rozpatrzony. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydamy
decyzjĊ wraz z pouczeniem o przysáugującym Ci prawie wniesienia odwoáania do sądu powszechnego
w terminie miesiąca od dnia dorĊczenia tej decyzji.
q Zakáad nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu
záoĪenia wniosku o interpretacjĊ są przedmiotem toczącego siĊ postĊpowania wyjaĞniającego lub kontroli
albo gdy w tym zakresie sprawa zostaáa rozstrzygniĊta co do jej istoty w decyzji Zakáadu.

Kto jest adresatem wniosku
JeĪeli jesteĞ przedsiĊbiorcą i prowadzisz ÞrmĊ na terenie dziaáania naszej placówki w:
q Biaáymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, GdaĔsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, àodzi I, Olsztynie, Ostrowie

Wielkopolskim, Pile, Páocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Sáupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I,
Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze
zaznacz jako adresata wniosku Oddziaá ZUS w GdaĔsku,
q Bielsku-Biaáej, Biágoraju, Chorzowie, Chrzanowie, CzĊstochowie, JaĞle, Kielcach, Krakowie, Legnicy,

Lublinie, àodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie
Mazowieckim, Waábrzychu, Wrocáawiu, Zabrzu

zaznacz jako adresata wniosku Oddziaá ZUS w Lublinie.
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WaĪne!
JeĞli swój wniosek záoĪysz w innym oddziale ZUS niĪ wskazany do jego rozpatrzenia, przekaĪemy go do naszej
wáaĞciwej placówki.

Gdzie záoĪyü wniosek
q w Oddziale ZUS w GdaĔsku lub Lublinie albo innej dowolnej placówce ZUS.

Jak opáaciü wniosek
q OpáatĊ od wniosku uiszcza siĊ na rachunek oddziaáu Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych wáaĞciwego do

rozpatrzenia wniosku:
– O/ZUS GdaĔsk, 80-748 GdaĔsk, ul. Chmielna 27/33, PKO BP S.A. I Regionalny Oddziaá Korporacyjny
w Warszawie I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 26 1020 5590 0000 0902 8090 1015;
– O/ZUS Lublin, 20-601 Lublin, ul. T. Zana 36-38C, PKO BP S.A. I Regionalny Oddziaá Korporacyjny w Warszawie
I Centrum Korporacyjne w Warszawie, numer rachunku: 61 1020 5590 0000 0302 8160 1019.
q Na wpáacie w polu tytuáem naleĪy podaü:

– NIP wnioskodawcy,
– „opáata za wniosek o wydanie interpretacji”

WaĪne!
q JeĞli we wniosku o wydanie interpretacji opisujesz wiĊcej niĪ jeden stan faktyczny lub zdarzenie przyszáe

zapáaü za kaĪdy z nich. Opáata 40 zá powinna byü wielokrotnoĞcią kaĪdego z opisanych stanów lub zdarzeĔ
oddzielnie.
q W przypadku, gdy z wnioskiem wystĊpujesz jako osoba upowaĪniona zaáącz peánomocnictwo, z którego
wynika prawo do wystĊpowania w imieniu wnioskodawcy. Formularz peánomocnictwa dostĊpny jest na naszej
stronie www.zus.pl lub Platformie Usáug Elektronicznych w zakáadce „Wzory dokumentów“ (Peánomocnictwo
ZUS-PEL).

Podstawa prawna:
q art. 83d ustawy z dnia 13 paĨdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych,
q art. 34–35 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiĊbiorców.

Skáad: Poligrafia ZUS/W-wa; zam. nr 3403/18
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