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Ostatnie dni na rozliczenie z ZUS
Jeste? emerytem lub rencist? i dorabia?e? w ubieg?ym roku a nie osi?gn??e? jeszcze
powszechnego wieku emerytalnego - pami?taj, ?eby rozliczy? z Zak?adem Ubezpiecze?
Spo?ecznych swoje dodatkowe przychody. Nie musz? tego robi? kobiety, które maj? wi?cej ni? 60
lat i m??czy?ni powy?ej 65 lat.
Emeryci i renci?ci, którzy w 2020 r. pracowali zawodowo, powinni do 1 marca br. powiadomi? ZUS
o osi?gni?tych w ubieg?ym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie
rozliczeniowym – miesi?cznym lub rocznym - w zale?no?ci od tego, co jest korzystniejsze dla
?wiadczeniobiorcy.
- Przychody rozlicza si? na podstawie za?wiadczenia pracodawcy, zatrudniaj?cego emeryta lub
rencist?. Osoby op?acaj?ce sk?adki same za siebie (np. prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz?)
powinny przedstawi? o?wiadczenie o wysoko?ci przychodu – wyja?nia Iwona Kowalska-Matis
regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Rzeczniczka wyja?nia, ?e w przypadku osób prowadz?cych pozarolnicz? dzia?alno??, za przychód
uwa?a si? podstaw? wymiaru sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne. Za?wiadczenie/o?wiadczenie
nale?y dostarczy? do oddzia?u ZUS, który wyp?aca emerytur? lub rent?.
- Je?eli kto? si? z nami nie rozliczy mo?emy zawiesi? wyp?at? a nawet za??da? zwrotu nies?usznie
pobranych kwot, gdy? osi?gany przychód mo?e wp?ywa? na zmniejszenie lub zawieszenie
emerytury czy renty – przestrzega Kowalska-Matis.
Zmniejszeniu podlega emerytura/renta, gdy uzyskany przychód jest wi?kszy ni? 70 procent
przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia w kraju. Do zawieszenia ?wiadczenia dochodzi
wówczas, gdy przychód przekroczy górn? kwot? graniczn?, tzn. 130 procent przeci?tnego
wynagrodzenia.
W 2020 r. kwoty te kszta?towa?y si? nast?puj?co:
Okres\procent 70 proc. 130 proc.
1-2/2020 3 452,20 z? 6 411,10 z?
3-5/2020 3 639,10 z? 6 758,20 z?
6-8/2020 3 732,10 z? 6 931,00 z?
9-11/2020 3 517,20 z? 6 531,90 z?
12/2020 3 618,30 z? 6 719,70 z?
Roczna kwota przychodu 43 187,90 z? 80 205,20 z?
Gdy przekroczony zostaje próg 70 procent przeci?tnego wynagrodzenia, ?wiadczenie umniejsza
si? o kwot? przekroczenia, maksymalnie za?, (gdy kwota przekroczenia jest wy?sza ni? kwota
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maksymalnego zmniejszenia) o kwot?:
w okresie 1-2/2020
• 599,04 z? dla emerytury i renty z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy
• 449,31 z? dla renty z tytu?u cz??ciowej niezdolno?ci do pracy;
• 509,22 z? dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
w okresie 3-12/2020
• 620,37 z? dla emerytury i renty z tytu?u ca?kowitej niezdolno?ci do pracy
• 465,31 z? dla renty z tytu?u cz??ciowej niezdolno?ci do pracy;
• 527,35 z? dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.
Rzeczniczka dodaje, ?e rozliczenia dotycz? tylko osób, które jeszcze nie osi?gn??y powszechnego
wieku emerytalnego, czyli kobiet przed 60m rokiem ?ycia i m??czyzn przed 65. Emeryci, którzy ju?
osi?gn?li powszechny wiek emerytalny, a tak?e osoby, które dostaj? z ZUS renty dla inwalidów
wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolno?? do pracy pozostaje w zwi?zku ze s?u?b?
wojskow? oraz renty rodzinne przys?uguj?ce po osobach uprawnionych do tych ?wiadcze?, mog?
zarobkowa? bez ogranicze? i nie musz? powiadamia? ZUS o osi?ganych zarobkach.
Podane kwoty obowi?zuj? do 1 marca br. Nowe kwoty graniczne mo?na sprawdzi? na stronie
https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rentowych
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