PROJEKT ZMIAN DOTYCZĄCY SKŁADEK ZUS OD UMÓW ZLECENIE
Od marca 2014 r. w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania umowy zlecenia.
Mają one na celu wyeliminowanie możliwości płacenia ubezpieczenia tylko od jednej umowy
zlecenie.

STAN OBECNY
Na chwilę obecną w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń w postaci kilku umów zlecenie
zleceniobiorcy, składki ZUS są odprowadzane jedynie od jednej umowy zlecenie. Powinna to być
pierwsza chronologicznie umowa ale jest możliwość wyboru tej umowy, która będzie oskładkowana.
Dotyczy to umów zawieranych z różnymi zleceniodawcami lub z tym samym zleceniodawcą z tym, że
umowy powinny w takiej sytuacji dotyczyć innych czynności. W przeciwnym wypadku uznane by to
zostało za jedną umowę zlecenie.
W przypadku więc kiedy Zleceniobiorca posiada umowę zlecenie na kwotę np. 200 PLN i zawrze
kolejną na kwotę np. 2000 PLN, składki ZUS są odprowadzane jedynie od 200 PLN.

PROJEKT
Prace trwające w Sejmie mają za zadanie taką sytuację zmienić. Dzieje się tak mimo, iż liczba i
odsetek osób, których dotyczy są niewielkie - wg danych ZUS wśród 815,8 tys. osób ubezpieczonych z
tytułu wykonywania umów zlecenia (i podobnych) tylko 12% ubezpieczonych wykonywało dwie lub
więcej umowy. Projektowane rozwiązanie, nakazujące sumowanie umów dla celów ubezpieczeń,
dotyczyłoby więc zaledwie 0,67% ogółu ubezpieczonych w ZUS (14 mln 519,8 tys. ubezpieczonych
według stanu na 31.12.2013 r.).
Projekt zakłada oskładkowanie wszystkich umów zlecenie do wysokości płacy minimalnej, która w
2015 r. wyniesie 1750 PLN brutto.

OD KIEDY
Opisana zmiana miała zostać wprowadzona w życie w okresie 3 miesięcy od ogłoszenia stosownej
ustawy, jednakże 10.09.2014 poinformowano, iż sejmowa podkomisja stała ds. prawa pracy chce, by
oskładkowanie umów zleceń weszło w życie jednak od 1 stycznia 2016 r.
Tak czy inaczej zmiana nastąpi. Zmienić te plany może ewentualnie wynik wyborów parlamentarnych
w 2015 r., oczywiście zakładając, że projekt nie wejdzie w życie przed wyborami.
Jednakże największa partia opozycyjna raczej te zmiany poprze albo będzie optować za ich
zaostrzeniem, np. w postaci wyższej kwoty limitującej zbieg ubezpieczeń.
Na podstawie:
http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/projekt%E2%80%9Eozusowienia%E2%80%9D-umow-zlecen-bez-wplywu-nabudzet;jsessionid=48DB8CC0ABC12A736B3268754F01940E?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-

finansow%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%2Fministerstwofinansow2%3Bjsessionid%3D48DB8CC0ABC12A736B3268754F01940E%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_M1vU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p
_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_M1vU_
www.zus.gov.pl
www.mpis.gov.pl

