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[ZUS]: Pracujesz? Rozlicz si? z ZUS
Emeryci i renci?ci, którzy dorabiaj? do swoich wyp?at z ZUS, musz? pami?ta? by do ko?ca
lutego poinformowa? Zak?ad Ubezpiecze? Spo?ecznych o dodatkowych przychodach.
Chodzi mi?dzy innymi o ubieg?oroczne wynagrodzenia z umowy o prac?, umowy zlecenia
czy te? przychody z prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Konieczno?? rozliczenia
swoich dochodów z ZUS dotyczy wy??cznie osób, które nie osi?gn??y jeszcze wieku
emerytalnego, czyli kobiet poni?ej 60 i m??czyzn poni?ej 65 roku ?ycia. Pozostali mog?
dorabia? bez ogranicze?.
Renci?ci i emeryci, którzy nie uko?czyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat
m??czyzna), a osi?gn?li w zesz?ym roku dodatkowy przychód, s? zobowi?zani poinformowa? ZUS
o uzyskanych kwotach wynagrodze?.
- Co roku musz? to zrobi? maksymalnie do ko?ca lutego. Rozliczenie z dodatkowego przychodu
dotyczy tak?e wcze?niejszych emerytów i rencistów, którzy w ubieg?ym roku pracowali za granic?.
Otrzymane dodatkowe zarobki mog? dotyczy? np. prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, umowy
o prac?, umowy zlecenia, czy te? przychodów z tytu?u bycia cz?onkiem rady nadzorczej informuje Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym ?l?sku.
Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wyp?acanych przez ZUS pieni?dzy.
Wed?ug rzeczniczki, rozliczenie mo?e by? rocznie lub miesi?cznie w zale?no?ci od tego, co jest
dla emeryta lub rencisty korzystniejsze.
- ?eby to by?o mo?liwe trzeba przed?o?y? za?wiadczenie o kwocie zarobków osi?gni?tych w
poszczególnych miesi?cach. Takie dokumenty wystawiaj? pracodawcy – wyja?nia Kowalska-Matis.
- Za? osoby, które prowadz? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, musz? napisa? i z?o?y?
o?wiadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru sk?adek na
ubezpieczenia spo?eczne - dodaje rzeczniczka.
Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi ?wiadczenie
Rozliczenie przychodu to obowi?zek. Pracuj?cych rencistów i niektórych emerytów obowi?zuj?
limity, jakie mog? dorobi? do swoich ?wiadcze?. Je?li dodatkowe zarobki nie przekrocz? 70 proc.
przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta b?dzie wyp?acana w pe?nej
wysoko?ci. Je?li natomiast przekrocz? ten limit, ?wiadczenie jest zmniejszane. Natomiast po
przekroczeniu drugiego progu- 130 proc. przeci?tnego wynagrodzenia wyp?ata ?wiadczenia za
dany miesi?c zostaje zawieszona
Kto nie musi rozlicza? przychodu
- Oczywi?cie jest ca?e grono pracuj?cych emerytów i rencistów, którzy mog? dorabia? bez
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ogranicze? i nie informowa? ZUS-u o zarobkach. W takiej sytuacji s? te osoby, które maj? ju?
powszechny wiek emerytalny wynosz?cy 60 lat – kobiety, 65 lat – m??czy?ni. Je?li jednak osi?gn?li
ten wiek w trakcie 2021 roku, to musz? rozliczy? si? w ZUS z zarobków uzyskanych w miesi?cach
przed uko?czeniem wieku emerytalnego – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.
Limity w dorabianiu nie dotycz? tak?e osób, które dostaj? na przyk?ad rent? rodzinn?, jako
?wiadczenie korzystniejsze, ale maj? ustalone prawo do emerytury z tytu?u uko?czenia
powszechnego wieku emerytalnego. Wówczas renta przys?uguje w pe?nej wysoko?ci, niezale?nie
od tego, jak wysokie s? zarobki.
Wysoko?ci? przychodów nie musz? przejmowa? si? tak?e osoby, które otrzymuj? emerytur?
cz??ciow?, rent? inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolno?? do pracy
zwi?zana jest ze s?u?b? wojskow? lub rent? rodzinn? po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach
nie musz? tak?e sk?ada? uczniowie szkó? ponadpodstawowych i studenci, którzy nie uko?czyli 26
lat, a s? zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyj?tkiem uczniów pobieraj?cych renty
socjalne).

Ile mogli?my zarobi? w ubieg?ym roku
Okres

1-2/2021
3-5/2021
6-8/2021
9-11/2021
12/2021
Graniczne kwoty
przychodu dla 2021

Kwoty równe
70%
przeci?tnego
miesi?cznego
wynagrodzenia
3 618,30 z?
3 820,60 z?
3 977,10 z?
3 853,20 z?
3 960,20 z?
46 149,50 z?

Kwoty równe
130 %
przeci?tnego
miesi?cznego
wynagrodzenia
6 719,70 z?
7 095,40 z?
7 386,10 z?
7 155,90 z?
7 354,50 z?
85 706,10 z?
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