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W tym roku ZUS nie rozlicza nadp?aty podatku.
W ZUS trwa wysy?ka rocznych rozlicze? podatkowych. Nowo?ci? w tym roku jest to, ?e
nadp?acony podatek zostanie zwrócony przez urz?d skarbowy a nie – jak do tej pory przez
ZUS. Tym osobom, którym ZUS wysy?a pieni?dze na konto – tak?e nadp?ata wp?ynie na
rachunek bankowy. Ci, którym emerytur? lub rent? przynosi listonosz – musz? poczeka? na
wizyt? swojego dor?czyciela.
- Je?eli kto? ma nadp?acony podatek dostanie od nas PIT 11A i wtedy mo?e z?o?y? do urz?du
skarbowego samodzielnie zeznanie je?li np. rozlicza jakie? ulgi. Mo?e te? cierpliwie poczeka? do
30 kwietnia kiedy to urz?d skarbowy zaakceptuje wygenerowane automatycznie w us?udze Twój ePIT zeznanie za 2020 r. – wyja?nia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym ?l?sku.
Rzeczniczka dodaje, ?e zwrot nadp?aty najszybciej dostan? ci klienci ZUS, którzy maj? bankowe
konta. Do nich pieni?dze trafi? w ci?gu 45 dni od z?o?enia zeznania podatkowego w formie
elektronicznej lub 3 miesi?cy od z?o?enia deklaracji w formie papierowej w urz?dzie skarbowym.
Je?li kto? nie wskaza? rachunku, na który ma by? zwrócona nadp?ata, a nie przekracza ona
dwukrotno?ci kosztów upomnienia w post?powaniu egzekucyjnym (2 x 11,60 z? = 23,20 z?) wtedy
nie zostanie ona zwrócona tylko zapisana jako nadp?ata na koncie p?atnika. Urz?d Skarbowy
wy?le j? przekazem pocztowym dopiero wtedy gdy suma nadp?aty z kolejnych latach przekroczy
23,20 z?. lub kto? poda swój bankowy numer. Nadp?ata zwracana przekazem pocztowym jest
zawsze pomniejszana o koszty przekazu pocztowego.
- W tej sytuacji mo?na przez portal e-PIT zrobi? aktualizacj? swoich danych wpisuj?c numer
konta – podpowiada Kowalska–Matis. – A najlepiej za?o?y? bankowe konto i zmieni? dyspozycj? w
ZUS tak aby?my mogli pieni?dze przelewa? do banku zamiast wysy?a? je poczt?. To najszybszy i
najbezpieczniejszy przede wszystkim dla seniorów sposób na to ?eby emerytura wp?ywa?a
zawsze w terminie – zaznacza Kowalska-Matis.
W tym roku informacje z rozliczeniem podatkowym trafi? do 711 190 mieszka?ców Dolnego
?l?ska, w tym na obszarze dzia?ania legnickiego oddzia?u ZUS do 186467, wa?brzyskiego
oddzia?u - do 253878 i wroc?awskiego - 270845.
Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubieg?ym roku cho?by tylko jeden raz dostali pieni?dze z ZUS,
otrzymaj? nale?n? im deklaracj? podatkow?. Z ponad 9,5 mln wysy?anych deklaracji, w granicach
8,3 mln otrzymaj? emeryci i renci?ci. Pozosta?e formularze trafi? m.in. do osób, które w ubieg?ym
roku dostawa?y zasi?ki chorobowe, macierzy?skie czy opieku?cze.
PIT-40A otrzymaj? emeryci i renci?ci, którzy przynajmniej w grudniu pobierali ?wiadczenie z ZUS.
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W tym roku roczne obliczenie podatku b?dzie sporz?dzane tylko dla podatników z kwot?
niedop?aty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do US w roku podatkowym nie przewy?sza
kwoty podatku nale?nego od uzyskanego dochodu. Deklaracja ta trafi tak?e do osób, które
korzysta?y ze ?wiadczenia lub zasi?ku przedemerytalnego, nauczycielskiego ?wiadczenia
kompensacyjnego czy z renty socjalnej.
- Je?eli nasz klient w ci?gu roku nie mia? ?adnych innych dochodów i nie korzysta z odlicze? od
podatku wtedy nie musi sk?ada? zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – wyja?nia KowalskaMatis.
Wa?ne!
Osoby, które nie otrzymaj? deklaracji do ko?ca lutego lub maj? w?tpliwo?ci dotycz?ce
otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktowa? si? z placówk? ZUS, która wyp?aca?a
im ?wiadczenie.
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i
udost?pnia je w wersji elektronicznej w aplikacji e-Deklaracje dost?pnej na stronie podatki.gov.pl.
PIT-11A to informacja o dochodach dotycz?ca osób, które pobiera?y inne ni? wymienione powy?ej
?wiadczenia z ZUS (zasi?ki chorobowe, macierzy?skie) i tych, które w momencie rozliczania
podatku nie s? ju? ?wiadczeniobiorcami ZUS. Deklaracje te otrzymaj? równie? m.in. osoby, które
z?o?y?y w ZUS o?wiadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z ma??onkiem albo te?
z?o?y?y wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wed?ug wy?szej skali podatkowej
czy wniosek o niesporz?dzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT40A. Od tego roku PIT-11A
otrzymaj? podatnicy, dla których w rozliczeniu by?aby ustalona kwota nadp?aty podatku, gdy
suma zaliczek przekazanych do urz?du skarbowego w roku podatkowym przewy?szy?a kwot?
podatku nale?nego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS.
PIT-11 otrzymaj? z kolei osoby, które pobra?y w ubieg?ym roku ?wiadczenie nale?ne po osobie
zmar?ej lub alimenty potr?cone ze ?wiadczenia wyp?acanego przez ZUS dla osób alimentowanych
na podstawie wyroku s?du lub ugody. ZUS przypomina, ?e emeryci i renci?ci, którzy mog?
skorzysta? z odlicze? od dochodu lub od podatku, powinni to zrobi? w zeznaniu podatkowym
PIT-37 lub PIT-36, które z?o?? w urz?dzie skarbowym do 30 kwietnia. Ka?dy emeryt i rencista
mo?e równie? przekaza? 1 proc. podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego. Je?eli jest to ta
sama organizacja, co w roku ubieg?ym, ?wiadczeniobiorca nie musi sk?ada? ?adnej dodatkowej
dokumentacji w urz?dzie skarbowym. Je?eli jest to inna organizacja, nale?y wówczas z?o?y? w
urz?dzie skarbowym druk PIT-OP.
UWAGA!
W szczególnych, uzasadnionych losowo, okoliczno?ciach ZUS mo?e wyda? ?wiadczeniobiorcy
duplikat deklaracji PIT wcze?niej, przed dostarczeniem jej standardow? drog? pocztow?. Duplikat
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mo?na otrzyma? w ka?dej placówce ZUS.
Wi?cej na stronie www.zus.pl
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