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LIMIT PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK ZUS ZNIKNIE – ALE DOPIERO ZA ROK 

 

Do podpisu Prezydenta została przekazana ustawa znosząca limit podstawy wymiaru 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. 

Zgodnie z ustawą podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie 

będzie ograniczona kwotowo, a składki te będą naliczane od przychodu brutto przez cały rok 

kalendarzowy (o  planowanych zmianach informowaliśmy Państwa w Newsletterze nr 

55/2017). 

Sejm zaakceptował natomiast senacką poprawkę do ustawy, zgodnie z którą nielimitowana 

podstawa wymiaru składek ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wejście w życie 

nowych przepisów zostało zatem odroczone o rok w porównaniu z pierwotnym projektem. 

Wejście w życie nowych przepisów oznacza zmniejszenie wynagrodzenia netto pracowników 

oraz wzrost kosztów zatrudnienia po stronie pracodawców. Zmiana dotknie osoby 

zatrudnione m.in. na podstawie umów o pracę, których średnie miesięczne wynagrodzenie 

wynosi ok. 11 tysięcy złotych brutto lub więcej. 

Jeżeli powyższe zagadnienie dotyczy Państwa działalności i są Państwo zainteresowani 

naszą pomocą w przedmiotowym zakresie, uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa 

opiekunem lub naszym sekretariatem. 
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Powyższy Newsletter stanowi informację o charakterze ogólnym, jego celem jest dostarczenie Państwu na bieżąco informacji o 
zmianach w prawie podatkowym, interpretacjach organów podatkowych, rozwoju linii orzeczniczej oraz ciekawych 
komentarzach. 
Doradztwo Podatkowe WTS&SAJA nie ponosi prawnej odpowiedzialności za żadne działania lub zaniechania podjęte w wyniku 
powyższych informacji. 


