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ZUS INTERESUJE SIĘ KOLEJNYMI GRUPAMI PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

W 2017 roku obowiązują nowe zasady typowania przedsiębiorców do kontroli przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS).  

 

Przed zmianą kontrole co do zasady były przeprowadzane w sposób losowy lub po wykryciu przez 

ZUS różnicy pomiędzy kwotą zapłaconych składek a deklaracją złożoną przez płatnika.  

 

Obecnie ZUS wyznacza podmioty do kontroli za pomocą algorytmu. Zainteresowanie ZUS budzą w 

szczególności: 

 podmioty korzystające z outsourcingu pracowniczego (ZUS sprawdza, który podmiot pełni 

funkcję płatnika składek - dotychczasowy pracodawca czy firma oferująca usługi 

outsourcingu), 

 podmioty korzystające z mechanizmu zbiegu tytułów do ubezpieczeń, w szczególności przy 

zatrudnianiu na podstawie umów zlecenia zawartych przed 1 stycznia 2016 roku, 

 kwoty zasiłków wypłaconych pracownikom oraz prawidłowość ich zaliczenia w poczet 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne, 

 zawarte umowy zlecenia i umowy o dzieło pod kątem zasadności ich przekwalifikowania w 

inną umowę. 

 

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez ZUS, kontroli w powyższych obszarach mogą 

spodziewać się w szczególności płatnicy zatrudniający powyżej 20 pracowników, u których w 

najbliższym czasie dojdzie do przedawnienia terminów na zapłatę składek. 

 

W oparciu o komunikat ZUS płatnicy składek mogą zatem ustalić, czy znajdują się w obszarze 

zainteresowań ZUS i zweryfikować rozliczenia składek. 

 

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. 


