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2. WPROWADŹ DANE
(Informacje znajdziesz w wiadomości z systemu podatkipodatki):

Przykład (Bank PKO):

1 stycznia 2018 r. zmienił się sposób rozliczania i opłacania składek. Składki opłacasz
jednym przelewem na swój numer konta składkowego. Na przelewie podajesz tylko
numer rachunku bankowego - numer rachunku składkowego.

1.ZALOGUJ SIĘ DO SWOJEGO BANKU I WYBIERZ „PRZELEW”
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4. TYTUŁ PRZELEWU

Wpisz ZUS lub ZUS za miesiąc XXXX.

Tytuł przelewu nie ma znaczenia.

ZUS ureguluje spłatę za najstarszy dług.

3. INDYWIDUALNY NUMER SKŁADKOWY ZUS

Jak uzyskasz numer konta bankowego?
Informację o numerze rachunku składkowego ZUS przesyła listownie.
Jeśli Biuro Rachunkowe nie prześle Ci Twojego indywidualnego numeru rachunku
bankowego ZUS, wygeneruj go z tego linku: https://eskladka.pl/Home

INSTRUKCJA PŁATNOŚCI ZUS

http://ksiegowosc-virtue.pl/
https://eskladka.pl/Home


VIRTUE Sp. z o. o.
Lucjana Rydla 32
30-087 Kraków
ksiegowosc-virtue.pl
biuro@ksiegowosc-virtue.pl

4

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami.

Virtue Sp. z o.o. Team

5. SPRAWDŹ SWÓJ NUMER SKŁADKOWY

Z czego składa się rachunek składkowy?

Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. W numerze
rachunku jest zawarty numer identyfikujący ZUS i Ciebie np. Twój numer NIP lub
jeśli konto zostało założone bez tego numeru, numer Twojego konta w naszym
systemie (ostatnie 10 cyfr).

Ważne! Jeśli Twoje konto zostanie później uzupełnione o NIP nie martw się. Twoja
składka opłacona na NRS bez NIP trafi na właściwe konto. Jest to sytuacja
poprawna. Nie ma konieczności zmiany nadanego Ci NRS o NIP.
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2. SELECT CORRECT DATA
(this information you will have from podatkipodatki system):

Example (Bank PKO):

On January 1, 2018, the method of settling and paying contributions changed.
You pay contributions by one transfer to your contributory account number.
On the transfer, you only enter the bank account number - your contributory
account number.

1. SELECT PRZELEW ‘TRANSFER”

ZUS TRANSFER MANUAL
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4. TITLE

Enter ZUS or ZUS for month XXXX.

The title of the transfer does not matter.

ZUS settle the payment for the oldest debt.

3. ADD INDIVIDUAL ZUS BANK ACCOUNT NUMBER

How will you get the bank account number?
Information on the number of the contributory account is sent by ZUS by letter.
If accounting Office does not send you your individual ZUS bank account number,
please generate it from this link: https://eskladka.pl/Home

ZUS TRANSFER MANUAL
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5. CHECK YOUR BANK ACCOUNT NUMBER WITH YOUR NIP

What does the contributory bill consist of?

The individual contributory account number consists of 26 digits. The account
number includes the number identifying ZUS and you, e.g. your NIP number, or if
the account was established without this number, your account number in our
system (last 10 digits).

Important! If your account is later replenished with the NIP number, do not worry.
Your contribution paid to the NRS without NIP will go to the correct account. This
is the correct situation. It is not necessary to change your NRS number with NIP
number.
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