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width="100">Ju� od 1 stycznia 2018 r. p�atnicy b�� op�acali sk�adki na wszystkie
ubezpieczenia i fundusze jednym przelewem na jeden rachunek, a funkcjonuj�ce obecnie
cztery konta bankowe przestan� by�aktywne z ko�em bie��cego roku. Ka�dy p�atnik
otrzyma sw� w�asny indywidualny numer rachunku, na kt�y b�zie przelewa� pieni�dze do
ZUS.</p> <p></p> <p style="text-align: justify;" mce_style="text-align: justify;">Indywidualny
numer rachunku sk�adkowego b�zie du�ym uproszczeniem dla przedsi�iorc�. Zamiast kilku
wp�at na r�e rachunki bankowe p�atnik b�zie op�aca� sk�adki jednym, zwyk�ym
przelewem na indywidualny numer rachunku sk�adkowego. Przedsi�iorca nie b�zie musia�
podawa�w przelewie dodatkowych informacji, kt�e obecnie decyduj� o identyfikacji wp�aty:
jak NIP, REGON, (a w przypadku jego braku PESEL, dowodu osobistego czy paszportu).
Wp�ata zostanie proporcjonalnie podzielona na poszczeg�ne ubezpieczenia i fundusze
pocz�wszy od najstarszego zad�u�enia. Przedsi�iorca nie b�zie m�� op�aci�tylko
bie��cych sk�adek, bez uregulowania zaleg�o�ci, np. aby korzysta�ze
�wiadcze�chorobowych. Wp�ata najpierw pokryje zaleg�o�ci z odsetkami, a dopiero potem
bie��ce sk�adki. P�atnicy, kt�zy maj� zad�u�enie w ZUS, mog� skorzysta�z uk�adu
ratalnego. Podpisanie umowy o roz�o�enie zad�u�enia na raty do ko�a grudnia 2017 r. oraz
regulowanie nale�no�ci gwarantuje, �e wp�aty przekazywane po 1 stycznia 2018 r. b��
rozliczane na sk�adki bie��ce i na raty. Tym samym przedsi�iorca pozostanie w
dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym i zachowa prawo do �wiadcze�</p> <p>Jak
pozna�sw� numer rachunku sk�adkowego</p> <p>Indywidualny numer rachunku
sk�adkowego sk�ada si�z 26 cyfr. W numerze rachunku b�zie zawarty numer identyfikuj�cy
ZUS i Tw� numer NIP (ostatnie 10 cyfr).</p><p><br /></p><p style="text-align: center;"
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justify;" mce_style="text-align: justify;">W przypadku jakiejkolwiek w�tpliwo�ci odno�nie
autentyczno�ci otrzymanej informacji, numer rachunku sk�adkowego mo�esz potwierdzi�w
ka�dej plac�ce ZUS.</p><p><br /></p><p>Wa�ne:</p> <p style="text-align: justify;"
mce_style="text-align: justify;">Informacj�o numerze swojego rachunku sk�adkowego
otrzymasz z ZUS poczt�. List dotrze do Ciebie, je�eli mamy Tw� aktualny adres. Je�li Twoje
dane s� niepoprawne, skoryguj je jak najszybciej. Je�li do ko�a grudnia 2017 r. nie dostaniesz
od nas informacji o numerze rachunku sk�adkowego, koniecznie skontaktuj si�z plac�k� ZUS
albo z Centrum Obs�ugi Telefonicznej pod numerem 22 560 16 00. Bez informacji o
indywidualnym numerze rachunku sk�adkowego nie op�acisz sk�adek po 1 stycznia 2018 r.
Obecnie obowi�zuj�ce 4 rachunki do op�acania sk�adek na ubezpieczenia spo�eczne,
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych
�wiadcze�Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych od 1 stycznia 2018 r. b��
zamkni�e. </p><p>Krystyna Micha�ek</p> <p>Rzecznik Regionalny ZUS</p>
<p>Wojew�ztwa Kujawsko-Pomorskiego</p> <p><br /></p> <p><br /></p>
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