Przelew ZUS
Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2018 roku składki ZUS
opłacane są jednym przelewem dokonywanym na indywidualny numer rachunku składkowego płatnika.
Indywidualny numeru rachunku składkowego

Indywidualny numer rachunku składkowego należy odpowiednio wprowadzić w konfiguracji programu.
Konfiguracja kadrowo-płacowa

Indywidualny numer rachunku nadany przez ZUS należy wprowadzić w Narzędzia/Opcje/Kadry i
płace/Deklaracje/ZUS – rozliczeniowe w sekcji Indywidualny numer rachunku ZUS dla płatności składek w
polu Numer rachunku.

Indywidualny numer rachunku ZUS
Kartoteka właściciela

W przypadku właścicieli rozliczających się na indywidualnej deklaracji DRA numer rachunku składkowego
należy wprowadzić na kartotece Właściciela (lista Kadry/Właściciele) na zakładce Kadry/Właściciel w sekcji
Indywidualny numer rachunku ZUS dla płatności składek w polu Numer rachunku. Pole umożliwiające
wprowadzenie numeru rachunku składkowego jest aktywne po zaznaczeniu na Tak parametru Indywidualna
deklaracja DRA.

Indywidualny numer rachunku ZUS - właściciel
Konfiguracja oddziałowa

W programie istnieje również możliwość wprowadzenia numeru rachunku składkowego dla jednostek
działających w oparciu o wielooddziałowość, które rozliczają ZUS odrębnie. Informację o indywidualnym
numerze rachunku składkowego dla oddziału wprowadza się w konfiguracji oddziału (Oddziały
firmy/Oddział/Deklaracje/Ogólne w sekcji: Indywidualny numer rachunku ZUS dla płatności składek).
Wszystkie indywidualne numery rachunków składkowych będą widoczne na kartotece ZUS na zakładce
Konta dla składek. Indywidualny numer rachunku składkowego zastąpi dotychczasowe numery kont
bankowych ZUS dla płatności składek. Numery obowiązujące przed 1 stycznia 2018 roku można podejrzeć
na kartotece ZUS na zakładce Historyczne.

Płatności ZUS
Pobieranie indywidualnego numeru rachunku składkowego na płatność

Indywidualny numer rachunku składkowego pobierany jest na płatności zgodnie ze wskazanymi w
konfiguracji ustawieniami. Podczas naliczania ZUS DRA pobierany jest rachunek z Narzędzia/Opcje/Kadry
i płace/Deklaracje/ZUS – rozliczeniowe, natomiast podczas generowania ZUS DRA Właściciel pobierany jest
rachunek z kartoteki właściciela.
Osobne płatności dla każdego rodzaju ubezpieczeń

W konfiguracji kadrowo- płacowej w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Deklaracje/ZUS – rozliczeniowe
dostępny jest parametr Osobne płatności dla każdego rodzaju ubezpieczeń. Przy standardowym ustawieniu
na NIE do deklaracji DRA tworzona jest jedna zbiorcza płatność uwzględniająca wszystkie rodzaje
ubezpieczeń.

Zbiorcza płatność
Po zmianie opcji w parametrze Osobne płatności dla każdego rodzaju ubezpieczeń na TAK płatności dla
składek ZUS będą generowane oddzielnie czyli osobno składki na: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne,
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Osobne płatności dla każdego rodzaju ubezpieczeń
Oznaczenia na płatnościach

Na zobowiązaniach i należnościach dostępne jest pole Rodzaj składki ZUS. Pole może zostać oznaczone jako
składka zbiorcza, dotycząca ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Emerytur Pomostowych.

Zobowiązanie ZUS
Dla płatności ZUS rodzaj składki ZUS określany jest:
•
•

dla zobowiązania, jeżeli Typ przelewu zostanie wskazany jako Standardowy;
dla należności – parametr ustawiany jest bez dodatkowych ograniczeń.

Na płatnościach powstałych do deklaracji DRA parametr zostaje oznaczony automatycznie:
•

w przypadku jednej zbiorczej płatności jako składka Zbiorcza;

•

w przypadku oddzielnych płatności, wygenerowanych po zaznaczeniu parametru "Osobne płatności
dla każdego rodzaju ubezpieczeń", jako składki odpowiadające poszczególnym rodzajom
ubezpieczeń: Ub. społeczne, Ub. Zdrowotne, FP i FGŚP, FEP.

Możliwość wydzielenia płatności odpowiadających poszczególnym rodzajom ubezpieczeń i oznaczenia ich
przez parametr Rodzaj składki ZUS umożliwia księgowanie składek na oddzielne konta.
Generowanie przelewów

Od wersji 14.1 przelewy do ZUS tworzone są w ramach przelewu standardowego, a nie jak dotychczas przy
pomocy dedykowanego przelewu ZUS. Przelewy do płatności ZUS, których termin wypada po 1 stycznia
2018 roku będą generowane zgodnie z nowymi oznaczeniami.
Oznaczenia na przelewie

Przelewy do ZUS wprowadzane w ramach standardowego przelewu zostaną oznaczone flagą Przelew ZUS.

Przelew ZUS
Flaga zaznaczana jest automatycznie, jeżeli jako kontrahent na przelewie zostanie wskazany Urząd - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. Flaga ZUS zaznaczona jest również dla tych wszystkich przelewów, które zostały
utworzone przed 1 stycznia 2018 roku jako przelewy o typie ZUS.
Podczas automatycznego tworzenia przelewu za pomocą czynności Przygotuj przelewy, przelewy
standardowe wygenerowane do zobowiązań z ustawionym rodzajem składki ZUS otrzymają oznaczenie
Przelew ZUS.
Jeżeli w konfiguracji zostanie wprowadzony wyłącznie jeden numer rachunku składkowego, to podczas
wprowadzania przelewu ręcznie po wybraniu na przelewie kontrahenta Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
numer rachunku podpowie się w polu Rachunek odbiorcy. Jeżeli w programie zostanie wprowadzony więcej
niż jeden numer rachunku składkowego, w polu Rachunek odbiorcy po wywołaniu rozwijalnej listy będzie
możliwość wskazania, którego rachunku ma dotyczyć przelew.
Nazwa odbiorcy widoczna na zakładce Przelew podpowiada się zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w
konfiguracji (Ewidencje ŚP/Przelewy/Przelewy ZUS).
Łączenie przelewów

Dla oddzielnych płatności, wygenerowanych po zaznaczeniu opcji Osobne płatności dla każdego rodzaju
ubezpieczeń na TAK, istnieje możliwość przygotowania jednego zbiorczego przelewu po zaznaczeniu na
TAK parametru Łączone podczas generowania przelewu.

Przygotuj przelewy
Opcja wygenerowania łączonego przelewu dostępna jest po wywołaniu czynności Przygotuj przelewy na
listach Rozrachunki wg dokumentów i Zobowiązania i należności, a także na liście DRA.

Lista Przelewy

Od wersji 14.1 zostało zmienione filtrowanie na liście Przelewy. Po wybraniu w filtrze Rodzaj rodzaju ZUS
na liście zostaną wyświetlone wszystkie przelewy, które zostały wprowadzone jako przelew o typie ZUS oraz
te, które zostały wprowadzone jako przelewy o typie Standardowy z zaznaczonym parametrem ZUS.

Lista Przelewy

