
PODSUMOWANIE

Suma składek – ubezpieczenia społeczne (FUS) 12 000,00 zł

Suma składek – Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)

Suma składek – ubezpieczenie zdrowotne (FUZ) 2 000,00 zł

Suma składek – Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FPG) 2 000,00 zł

Suma odsetek 240,00 zł

Szczegółowe rozliczenie wpłat (według stanu na 31 grudnia 2021 r.) – zakres 1

x x x Tytuł Kwota rozliczona

Kwota wpłaty
Data wpłaty

Okres, na który
rozliczyliśmy wpłatę Fundusz Tytuł

należności Kwota należności

8 200,00 zł
2021-01-21

x x wpłata 8 200,00 zł

2016-05 FUS składki 2 000,00 zł

2016-05 FUS odsetki za zwłokę 50,00 zł

2018-11 FUS składki 2 000,00 zł

2018-11 FUS odsetki za zwłokę 50,00 zł

2016-05 FUS składki 2 000,00 zł

2016-05 FUS odsetki za zwłokę 50,00 zł

2018-11 FUZ składki 2 000,00 zł

2018-11 FUZ odsetki za zwłokę 50,00 zł

Kwota zadłużenia pozostała do spłaty w układzie ratalnym (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)

Ubezpieczenia
społeczne

Fundusz Emerytur
Pomostowych

Ubezpieczenie
zdrowotne FPG

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł

Rozliczenie wpłat przekazanych w roku 2021 (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)

Numer rachunku składkowego: 77 6000 0002 0260 0199 9999 9999
Zakres: 1

Łączna kwota wpłat w 2021 r.: 460,00 zł (od 3 stycznia 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.)

Kwota rozliczona na:
ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytur Pomostowych

składki 100,00 zł składki 120,00 zł
odsetki za zwłokę 0,00 zł odsetki za zwłokę 10,00 zł
opłata dodatkowa z art. 24*) 0,00 zł opłata dodatkowa z art. 24*) 0,00 zł
opłata dodatkowa z art. 47*) 0,00 zł opłata dodatkowa z art. 47*) 0,00 zł
opłata prolongacyjna 0,00 zł opłata prolongacyjna 0,00 zł
koszty upomnienia 0,00 zł koszty upomnienia 0,00 zł
koszty egzekucyjne 0,00 zł koszty egzekucyjne 0,00 zł
zwrot nadpłaty 0,00 zł zwrot nadpłaty 120,00 zł
zaokrąglenie egzekucyjne 0,00 zł zaokrąglenie egzekucyjne 0,00 zł
suma 100,00 zł suma 250,00 zł

Kwota rozliczona na:

ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych (FPG)

składki 100,00 zł składki 10,00 zł
odsetki za zwłokę 0,00 zł odsetki za zwłokę 0,00 zł
opłata dodatkowa z art. 24*) 0,00 zł opłata dodatkowa z art. 24*) 0,00 zł
opłata dodatkowa z art. 47*) 0,00 zł opłata dodatkowa z art. 47*) 0,00 zł
opłata prolongacyjna 0,00 zł opłata prolongacyjna 0,00 zł
koszty upomnienia 0,00 zł koszty upomnienia 0,00 zł
koszty egzekucyjne 0,00 zł koszty egzekucyjne 0,00 zł
zwrot nadpłaty 0,00 zł zwrot nadpłaty 0,00 zł
zaokrąglenie egzekucyjne 0,00 zł zaokrąglenie egzekucyjne 0,00 zł
suma 100,00 zł suma 10,00 zł
*) u.s.u.s.

Saldo na koncie (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)

Ubezpieczenia
społeczne

Fundusz Emerytur
Pomostowych

Ubezpieczenie
zdrowotne FPG

kwota zadłużenia kwota zadłużenia kwota zadłużenia kwota
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 0,00 zł

2018-01 20,00 zł 2018-01 20,00 zł 2018-01 20,00 zł

2018-02 20,00 zł 2018-02 20,00 zł 2018-02 20,00 zł

2018-03 60,00 zł 2018-03 60,00 zł 2018-03 60,00 zł

We wskazanej kwocie zadłużenia 300,00 zł nie uwzględniliśmy należnych odsetek za zwłokę.

Twój numer rachunku składkowego (NRS).

Informacja, jak rozliczyliśmy Twoje wpłaty
(w podziale na składki, odsetki za zwłokę
i inne należności).
Po podzieleniu wpłat na ubezpieczenia
i fundusze rozliczyliśmy je od najstarszych
należności.

Stan konta (saldo) podaliśmy
na 31 grudnia 2021 r.
Aktualne saldo możesz sprawdzić
na swoim koncie na PUE ZUS.

Łączna kwota wpłat z 2021 r.
zaksięgowana na koncie.

Jeżeli przekazałeś wpłaty po 31 grudnia 2021 r.,
sprawdź aktualne saldo na swoim koncie na PUE ZUS.

Wskazaliśmy rodzaj salda:
zadłużenie,
nadpłatę,
saldo 0.

Jeśli masz zadłużenie, podaliśmy kwoty
i miesiące, w których występuje.

Przedsiębiorco, sprawdź,
co znajduje się w informacji
o saldzie i rozliczeniuwpłat

2021

328,7mld zł kwota wpłat na NRS
34mln liczba wpłat na NRS
509 liczba wpłat na błędnyNRS

Daty od–do wskazują okres, w którym
wpłaty wpłynęły na Twoje konto w 2021 r.

Jeśli masz zadłużenie i spłacasz je
w ratach, podaliśmy kwotę,
która pozostała jeszcze do spłaty
do końca umowy.

Rozliczenie poszczególnych wpłat z 2021 r.
w podziale na fundusze, składki, odsetki
i inne należności.

Łączna suma wpłat z 2021 r. w podziale na
fundusze, składki, odsetki i inne należności.

Jeżeli na koncie jest niedopłata
Niewielkie niedopłaty możesz spłacić przez powiększenie wpłaty na rozliczenie bieżących
składek.
Jeżeli jednorazowa spłata zadłużenia przekracza Twoje możliwości finansowe, możesz wystąpić
z wnioskiem o rozłożenie zadłużenia na raty. Skorzystaj z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń.
Numery telefonów kontaktowych do doradców znajdziesz na naszej stronie
internetowej www.zus.pl.

Jeżeli na koncie jest nadpłata
Nadpłatę zaliczymy na bieżące
należności, chyba że złożysz wniosek
o jej zwrot.
Nadpłatę zwrócimy na numer
rachunku bankowego, który przekazałeś
w dokumentach zgłoszeniowych.


