Załącznik nr 2
Ubezpieczenia społeczne w 2018 roku.
1. Zmiany zasad rozliczania składek wynikające z e-Składki – I konto od 2018 r
 indywidualny, nadany przez ZUS „wirtualny” numer rachunku bankowego,
 rozliczanie wpłat na poczet najstarszych zaległości,
 priorytet składki emerytalnej w ramach danego okresu rozliczeniowego,
 ograniczenie skali przedawnionych należności
 uproszczenie systemu rozliczeń
 proporcjonalne pokrywanie należności poszczególnych funduszy
2. Zmiany w programie Płatnik, aplikacji e-Płatnik
3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu:
 Pracownik oraz osoba wykonująca umowę zlecenia albo umowę o dzieło, zawartą
z własnym pracodawcą,
 Zleceniobiorca, wykonujący umowę zlecenia, zawartą z innym podmiotem niż
pracodawca,
 Zbiegi tytułów do ubezpieczeń – ustalanie obowiązku podlegania ubezpieczeniom:
 kiedy zawarta umowa o dzieło może zostać przez ZUS zakwestionowana?
 konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
 opłacanie składki gdy zleceniobiorca równocześnie wykonuje inną umowę
zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, wykonuje umowę o pracę,
 najnowsze interpretacje oraz orzecznictwo sądowe dotyczące umów o dzieło
(umów zleceń).
4. Obowiązki zakładu pracy:

Ustalenie obowiązku ubezpieczenia, w tym w przypadkach zbiegu ubezpieczeń,

Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z
ZUS,

jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia,

korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
5. Opłacanie składek – wybrane zagadnienia.
 podstawa wymiaru składek za pracowników i zleceniobiorców – najnowsze
interpretacje oraz orzecznictwo sądowe w tym zakresie,
 świadczenia zwolnione z oskładkowanie: bhp (odzież robocza, ekwiwalent za
pranie), socjalne, pakiety medyczne, korzystanie przez pracownika ze służbowego
mieszkania, samochodu; udział w imprezie integracyjnej.
 osoby pobierające zasiłek macierzyński i przebywające na urlopach
wychowawczych - obowiązki płatnika składek wobec ZUS,
6. Zasady wystawiania zwolnień lekarskich i dokumentowania uprawnień do
zasiłku chorobowego i wynagrodzenia chorobowego od 01.07.2018r. zaświadczenia lekarskie wydawane wyłącznie w formie dokumentu
elektronicznego



wystawianie e-ZLA przez lekarza, dostarczanie wydruku e-ZLA, zaświadczenie
wystawione na wydruku z systemu, zwolnienia w okresie przejściowym,
 przekazywanie e-ZLA do pracodawcy na profil płatnika składek,
 obowiązki płatników nieposiadających profilu płatnika składek,
 dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego przez pracodawcę: posiadającego
profil płatnika, nieposiadającego profilu płatnika,
 obowiązki
płatnika składek posiadającego profil płatnika składek,
nieposiadającego profilu płatnika składek,
7. Ustawa obniżająca wiek emerytalny – zagadnienia merytoryczne
 przywrócenie powszechnego wieku emerytalnego, obowiązującego przed 1
stycznia 2013 r.,
 Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu wieku emerytalnego
obniżonego do 60/65 lat
 Co ze środkami zgromadzonymi w OFE?
 Ustalanie wartości średniego dalszego trwania życia - dla jakiego wieku?, z
jakiej tablicy?
 Pozostałe rozwiązania ustawy obniżającej wiek emerytalny istotne dla osoby
ubiegającej się o emeryturę
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