podaj ten identyfikator

podaj miesiąc i rok, za który
sporządzasz rozliczenie

zawsze podaj
ten kod

40

6

012022

9999999999
podaj swoje
dane

99999999999
K O W A L S K A
J A D W I G A

podaj liczbę
ubezpieczonych

składki emerytalna
i rentowe wyliczone
od nadwyżki 1070,97 zł
(3110,00 - 2039,03),
które musisz pobrać od
niani (104,53 + 16,06 =
120,59)

składki emerytalna,
rentowe i wypadkowa
wyliczone od nadwyżki
1070,97 zł
(3110,00 - 2039,03),
które sfinansujesz ty
jako płatnik
(104,53 + 69,61 +
17,89)
kwoty wyliczone od
wynagrodzenia
2039,03 zł, które
sfinansuje budżet
państwa

kwota składek
obliczona od
wynagrodzenia
2039,03 zł i od
nadwyżki 1070,97
zł, którą musisz
pobrać od niani

99999999

1

167

podaj, jeżeli
zatrudniasz tylko nianię

60707

24880

85587

10453

12059

39802

1606
30622
6961
6825
16312

7620

5194

12814

10453

17414
56114

7620

7620
1789

1789

3405

3405

37093

składka, którą opłacasz ty i niania

kwota na
ubezpieczenie
zdrowotne wyliczona
od podstawy 899,88
zł (1070,97 zł –
104,53 zł – 16,60 zł –
26,24 zł), którą
musisz pobrać od
niani
kwota wyliczona od
podstawy składki
zdrowotnej 1989,07
zł (2039,03 zł – 49,96
zł), którą sfinansuje
budżet państwa

8099
17902
8099
8099

45192

kwota, którą musisz opłacić za nianię do
ZUS za ten miesiąc, w terminie do 20 dnia
następnego miesiąca

podaj datę
wypełnienia
dokumentów
rozliczeniowych

15022022

jesteś płatnikiem podpisz

podaj miesiąc i rok, za który
sporządzasz rozliczenie

podaj ten identyfikator

40
jesteś
płatnikiem
podaj
swoje dane
zgodne z
ZUS ZFA

012022

9999999999
99999999999
9
KOWALSKA
JADWIGA

imię i nazwisko
niani

99999999
9

PESEL lub inny
identyfikator z
ZUS ZUA

JANKOWSKA
P

DOMINIKA
kod tytułu
ubezpieczenia
niani z ZUS
ZUA

kod identyfikatora, np. P
oznacza PESEL

04

30

0

88888888 88 8

0
203903

203903

203903
4996

wynagrodzenie
niani 2039,03 zł

39802

24080

5194

kwoty wyliczone
dla
wynagrodzenia
niani w wysokości
2039,03 zł

74072
198907

podstawa składki zdrowotnej
(2039,03 zł – 49,96 zł = 1989,07 zł)

suma składek
należnych za
nianię

17902

kwota obliczona od
podstawy 1989,07 zł

podaj datę
wypełnienia
dokumentów
rozliczeniowych

15022022

jesteś płatnikiem podpisz

podaj miesiąc i rok, za który
sporządzasz rozliczenie

podaj ten identyfikator

012022

40
jesteś
płatnikiem
podaj
swoje dane
zgodne z
ZUS ZFA

9999999999
99999999999
9
KOWALSKA
9999999
9

JADWIGA
imię i nazwisko
niani

podaj informację o
uprawnieniu do
świadczenia, stopniu
niepełnosprawności
lub jego braku
zgodną
z ZUS ZUA

P

04

31

0

88888888888

0
107097

107097
10453

1660

10453

6961

107097

2624
1789

kwoty wyliczone od
nadwyżki 1070,97 zł
(3110,00 - 2039,03)
finansowane przez
nianię
kwoty wyliczone od
nadwyżki 1070,97 zł
(3110,00 - 2039,03)
finansowane przez
ciebie jako płatnika

PESEL lub inny
identyfikator z
9 ZUS ZUA

JANKOWSKA
DOMINIKA

kod tytułu
ubezpieczenia
niani z ZUS
ZUA

kod identyfikatora, np. P
oznacza PESEL

33940
89988

suma składek
należnych za
nianię

8099

kwota 80,99 zł, którą
pobierasz od niani

podstawa składki zdrowotnej 899,88 zł
(1070,97 – 104,53 – 16,60 – 26,24)

podaj datę
wypełnienia
dokumentów
rozliczeniowych

15022022

jesteś płatnikiem podpisz

podaj ten identyfikator

40

podaj miesiąc i rok, za który
sporządzasz rozliczenie

0 1 2 0 2 2

kod identyfikatora, np. P
oznacza PESEL

9999999999
podaj swoje
dane

99999999999
KOWALSKA
JADWIGA

imię i nazwisko
niani

kod tytułu
ubezpieczenia
niani z ZUS ZUA

99999999

PESEL lub
inny
identyfikator z
ZUS ZUA

JANKOWSKA
P

DOMINIKA
04

30

04012022

0

0

88888888888
313

13012022

podaj okres
orzeczonej
niezdolności do
pracy ze
zwolnienia
lekarskiego

podaj ten kod gdy
niania pobiera zasiłek
chorobowy z
ubezpieczenia
chorobowego, a kod:
- 321- gdy niania
pobiera świadczenie
rehabilitacyjne,
- 314 – gdy zasiłek
chorobowy jest z
ubezpieczenia
wypadkowego,
- 322 – gdy
świadczenie
rehabilitacyjne jest z
ubezpieczenia
wypadkowego.

pola pozostaw puste, jeżeli
zasiłek wypłaca niani ZUS

podaj datę
wypełnienia
dokumentów
rozliczeniowych

15022022

jesteś płatnikiem podpisz

