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Pani
Gertruda Uścińska
Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2018r. nowymi zasadami opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które będą wpłacane na jedno indywidulane konto, ale z
mocy prawa będą zaliczane na poczet najstarszej zaległości składkowej oraz proporcjonalnie
na poczet odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach składek - Związek Rzemiosła Polskiego
zwraca uwagę na wpływ tych zmian na rozliczenia podatkowe płatników. Uważamy, że
wprowadzone nowe zasady opłacania i rozliczania składek zasadniczo skomplikują rozliczenia
podatkowe znacznej grupy podatników.
W dotychczasowym systemie rozliczeń należności składkowych płatnicy mieli wyraźne
rozdzielenie opłacanych składek na trzy fundusze i były one zaliczane na poczet zobowiązań
składkowych w okresie ustalonym przez płatnika w przelewie. Takie zasady zapewniały
płatnikom składek, w tym ich służbom księgowym odpowiedzialnym za rozliczenia podatkowe
przedsiębiorcy informacje niezbędne do rozliczenia zapłaconych składek dla celów
podatkowych, zgodnie z deklaracją oraz faktyczną datą wpłaty składek.
Jak nam wiadomo Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przewiduje informowania płatników
o powstałym na dzień 1 stycznia 2018 roku stanie ich zobowiązań wobec poszczególnych
funduszy ZUS. Większość płatników, w tym będących przedsiębiorcami,

szczególnie tymi

mniejszymi, nie ma świadomości, że mogą mieć niedopłaty na poszczególnych funduszach. Z
dniem 1 stycznia 2018 roku łączna wpłata, obejmująca trzy fundusze, w przypadku
jakichkolwiek zaległości lub odsetek zostanie w pierwszej kolejności zadysponowana na
poczet najstarszej istniejącej zaległości. ZUS nie przewiduje informowania podatników o
kwocie zaległości oraz należnych odsetek od tej zaległości, na jaką została zaliczona bieżąca
płatność składek.
W tej sytuacji płatnicy składek nie będą posiadali informacji niezbędnych do prawidłowego
rozliczenia składek dla celów podatkowych, tj. jaka część płatności powinna zostać zaliczona
w koszty, jaka ewentualnie odliczona od podatku (składka zdrowotna przedsiębiorcy), a jaka
wyłączona z kosztów uzyskania przychodów (odsetki budżetowe). Nowe zasady rozliczania

składek ZUS i brak bieżącej informacji o dokonywanych przez ZUS rozliczeniach płatności
mogą spowodować u wielu podatników nieprawidłowości w ustaleniu zobowiązań
podatkowych.
W tej sytuacji uważamy, że racjonalnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie przez ZUS na
platformie elektronicznej PUE informacji o stanie kont poszczególnych płatników, z podziałem
na poszczególne fundusze oraz kwot należnych i rozliczonych odsetek od zaległości.
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