ZUS 2012 r.
1. PodwyŜszenie składki rentowej od 01.02.2012 r. o 2% wynika z
nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr
291, poz. 1706 z 2011 r.)
Zmiana dotyczy jedynie składki opłaconej przez płatnika, co oznacza,
Ŝe będzie ona wynosiła 8% podstawy wymiaru, przy czym po stronie
pracownika wyniesie nadal 1, 5%, a po stronie pracodawcy będzie
wynosiła 6, 5% podstawy wymiaru.
2. Składki ZUS za przedsiębiorców i osoby współpracujące w 2012 r.
w związku ze zmianą prognozowanej kwoty przeciętnego
wynagrodzenia za 2012 r., która wynosi 3526 zł. i wyliczone od 60%
tej kwoty tj. 2115, 60 zł w m-cu styczniu 2012 r. wynoszą:
• emerytalna
- 19,52%
- 412,97 zł
• rentowa
- 6%
- 126,94 zł
• chorobowa
- 2,45%
- 51,83 zł (dobrowolna)
• wypadkowa - 1,67%
- 35,33 zł (do 9 ubezp.)
___________________________________________________
____
Razem: 627, 07 zł
Natomiast w związku z podwyŜszeniem od 01.02.2012 r. składki
rentowej z 6% do 8% składki ZUS za okres od 01.02.2012 r. do
31.12.2012 r. i wyliczone od kwoty 2115, 60 zł wynoszą:
•
•
•
•

emerytalna
- 19,52%
- 412, 97 zł
rentowa
- 8%
- 169, 25 zł
chorobowa
- 2,45%
- 51, 83 zł (dobrowolna)
wypadkowa - 1,67%
- 35, 33 zł (do 9 ubezp.)
_________________________________________
__________
Razem: 669, 38 zł

• Uwaga!
Aby prawidłowo sporządzić dokumenty rozliczeniowe ZUS począwszy
od tych, które będą składane za m-c luty 2012 r. trzeba zainstalować
patch (pakiet aktualizacyjny) do programu Płatnik. UŜycie
dotychczasowej wersji programu spowoduje błędy w rozliczeniu
składki na ubezpieczenia rentowe, nawet w przypadku wprowadzeniu w

parametrach zmiany stopy procentowej składki. Zatem naleŜy
podkreślić, Ŝe tylko zaktualizowany Płatnik zapewni prawidłowe
rozliczenie składek na ubezpieczenia rentowe. Aktualizacja programu
Płatnik będzie do pobrania ze strony ZUS w połowie m-ca lutego 2012
r.
3. Składka na Fundusz Pracy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wynosi
2,45%,
tj. 51, 83 zł.
4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
wynosi 0,10 podstawy wymiaru.
5. Składka na ubezpieczenia zdrowotne w okresie od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r. wyliczona od kwoty 2 828,31 zł (75% przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku
w IV kw. 2011 r.) wynoszącego
3 771,08 zł wynosi 9%, tj.
254,55 zł, odliczyć od podatku moŜna 7,75% tj.
219,19 zł.

6. Roczny limit w składkach emerytalno-rentowych w 2012 r. wynosi
105 780,00 zł.
7. Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych dla pracowników
przebywających na urlopie wychowawczym od 01.01.2012 r. do
28.02.2012 r. wynosi 2 049,60 zł., poniewaŜ od 01.01.2012 r. jest ona
wyliczona, jako 60 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale (w III kw. 2011 r. wynosiło ono 3 416,00 zł).
Podstawa ta nie moŜe być wyŜsza niŜ przeciętne wynagrodzenie
wypłacone pracownikowi za okres 12 m-cy poprzedzających urlop
wychowawczy.
Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej nie ulega zmianie i
trzeba ja nadal naliczać od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego tj. od
520,00 zł.
8. Przedawnienie składek ZUS od 01.01.2012 r. wynosi 5 lat ( było 10
lat), licząc od dnia, kiedy stały się wymagalne. Przez ww. okres naleŜy
równieŜ przechowywać formularze ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA,
ZUS RZA.
9. Limit przychodów nie powodujących zmniejszenia emerytury w
2011 r. wynosi
28 444,40 zł, natomiast powodujących jej
zawieszenie 52 824,80 zł. PowyŜsze limity nie dotyczą osób, które
ukończyły 60 lat kobiety i 65 lat męŜczyźni.

Od 01.12.2011 r. do 29.02.2012 r. limit przychodów niepowodujących
zmniejszenia emerytury wynosi 2 391,20 zł.
10. ZUS RMUA raz na rok
Z dniem 01.01.2012 r. weszły w Ŝycie przepisy ustawy deregulacyjnej
(Dz. U. Nr 232, poz. 1378 z 2011r. ) wprowadzające zmiany do ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych zgodnie, z którymi:
•
Znosi się obowiązek comiesięcznego wydawania pracownikom
deklaracji RMUA
•
Informację o naliczonych składkach i przerwach w ich opłacaniu
płatnik winien przekazać ubezpieczonemu raz na rok z rozbiciem
na poszczególne miesiące w terminie do 28 lutego za rok ubiegły
(pierwszy RMUA naleŜy przekazać za 2012 r. do 28.02 2013 r.)
•
JeŜeli jednak ubezpieczony wystąpi do płatnika składek z
Ŝądaniem wydania mu tej informacji we wcześniejszym terminie,
wówczas płatnik będzie zobowiązany mu ją wydać, ale nie
częściej niŜ raz na miesiąc za m-c poprzedni.

