Lubin, 12 lutego 2018 r.
Oddział w Lubinie

Pani
ANNA NOWAK
JABŁOŃSKA 16
00-000 WARSZAWA

Znak: 200000/71/1942/2018/WRI2
Dane płatnika składek:
NIP
9999999999
REGON 999999999
PESEL
9999999999

Szanowna Pani,
od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady opłacania i rozliczania składek, dzięki czemu płatnik opłaca
składki jednym przelewem. Każdą wpłatę dzielimy proporcjonalnie na wszystkie rodzaje opłacanych
składek na podstawie ich udziału w ostatniej deklaracji rozliczeniowej. Podzieloną wpłatę rozliczamy
na najstarsze zaległości, a następnie na składki bieżące.
W załączeniu przekazujemy informację o rozliczeniu wpłat, które otrzymaliśmy na Pani
indywidualny numer rachunku składkowego NRS.
Po rozliczeniu konta na dzień 12 lutego 2018, ustaliliśmy nadpłatę na:


ubezpieczenie zdrowotne - 319,94 zł

Nadpłatę zaliczamy na poczet bieżących należności, chyba że Pani złoży wniosek o jej zwrot.
Informacje o podziale wpłaty oraz o saldzie udostępniliśmy na Portalu Usług Elektronicznych. Można
je także uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej oraz u doradcy płatnika w każdej naszej placówce.

..................................
W załączeniu:
ul. Tomasza Zana 36, 38C
20-601 Lublin

www.zus.pl
e-mail: cot@zus.pl

Centrum Obsługi Telefonicznej
tel. 22 560 16 00

Rozliczenie wpłat przekazanych na NRS

Podstawa prawna:
1.
2.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 z późn. zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w
sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1831)
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Dane płatnika:
Imię i nazwisko/Nazwa skrócona

GRAŻYNA WŁASNY

NIP
REGON
PESEL

9999999999
999999999
9999999999

Numer rachunku składkowego
Zakres

83600000020260019999999999
1

Rozliczenie wpłat przekazanych na NRS wg stanu na dzień 12 lutego 2018 *)
x

x

x

Tytuł

Kwota rozliczona

Kwota wpłaty
Data wpłaty

Okres, na który
rozliczyliśmy wpłatę

Fundusz

Tytuł
należności

Kwota należności

297,28
2018-01-04

x

x

WPL

297,28

2017-12

FUZ

SKL

297,28

297,28

Suma

297,28

PODSUMOWANIE
Suma składek - FUZ

SKL

*) Uwaga: Na zmianę rozliczenia wpłaty mogą mieć wpływ korekty dokumentów rozliczeniowych
Legenda:



FUZ - ubezpieczenie zdrowotne
SKL - kwota składek
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297,28

