ZUS wyjaśnia
Zasady obliczania odsetek od wyrównań zasiłków dokonywanych przez płatników
składek z urzędu, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca
2008 r.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r. sygn.akt. SK 16/06
( Dz.U. Nr 119, poz.771) wszedł w życie z dniem 7 lipca 2008 r.
Wypłata wyrównania zasiłku, której płatnik składek zobowiązany jest dokonać z
urzędu, bez wniosku pracownika, powinna nastąpić w terminie jaki przyjmuje się przy
wypłacie zasiłków, określonym w art. 64 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2005 r.
Nr 31, poz. 267 ze zm.). Wyrównanie świadczeń z urzędu powinno zatem nastąpić w terminie
nieprzekraczającym 30 dni, licząc od następnego dnia po dniu wejścia w życie wyroku
Trybunału Konstytucyjnego. Termin ten upłynął z dniem 6 sierpnia 2008 r. Te terminy należy
stosować w przypadku, gdy płatnik składek dokonuje wyrównania zaniżonych zasiłków
przysługujących nieprzerwanie lub z przerwą, które wypłacił do dnia 6 sierpnia 2008 r.
włącznie, bez składników wynagrodzenia podlegających uwzględnieniu w podstawie
wymiaru w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
W przypadku, gdy zaniżony zasiłek został wypłacony w terminie do dnia 6
sierpnia 2008 r., odsetki od dokonywanego z urzędu wyrównania tego zasiłku powinny być
liczone od następnego dnia po dniu wypłaty zasiłku do dnia, w którym nastąpiła wypłata
wyrównania, włącznie z tym dniem. Jeżeli jednak wypłaty wyrównania zasiłku płatnik
składek dokonał po dniu 6 sierpnia 2008 r., może rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia
społeczne tylko odsetki za okres do dnia 6 sierpnia 2008 r., włącznie z tym dniem. Odsetki za
dalszy okres opóźnienia nie podlegają rozliczeniu.
Przykład :
Pracownicy przysługiwał:
• zasiłek chorobowy za okres od 10 do 30 czerwca 2008 r., który pracodawca wypłacił
w dniu 30 czerwca 2008 r.,
• zasiłek chorobowy za okres od 1 do 8 lipca 2008 r., który pracodawca wypłacił w dniu
31 lipca 2008 r.,
• zasiłek opiekuńczy za okres od 16 do 18 lipca 2008 r., który pracodawca wypłacił w
dniu 31 lipca 2008 r.
Pracodawca ustalił ponownie podstawę wymiaru zasiłków uwzględniając w podstawie
wymiaru miesięczną nagrodę uznaniową, do której pracownica nie zachowuje prawa za okres
pobierania zasiłków. Wypłaty wyrównania zasiłków pracodawca dokonał w dniu 30 września
2008 r.
Rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne podlegają odsetki od wypłaty
wyrównania:
• zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 10 do 30 czerwca - obliczone
przez pracodawcę za okres od 1 lipca 2008 r. do 6 sierpnia 2008 r. włącznie,
• zasiłku chorobowego za okres od 1 do 8 lipca 2008 r.– obliczone przez pracodawcę
za okres od 1 do 6 sierpnia 2008 r. włącznie.
• zasiłku opiekuńczego za okres od 16 do 18 lipca 2008 r. – obliczone przez
pracodawcę za okres od 1 do 6 sierpnia 2008 r. włącznie.
Odsetki za pozostały okres opóźnienia w wypłacie wyrównania zasiłków nie mogą być
rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.
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ZUS wyjaśnia
Jeżeli zaniżony zasiłek został wypłacony po dniu 6 sierpnia 2008 r., odsetki od
wypłaty wyrównania zasiłku powinny być liczone zgodnie z ogólnymi zasadami, określonymi
w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r., tj. od następnego dnia po upływie terminu na wypłatę
zasiłku (tzw. data wymagalności) do dnia, w którym nastąpiło wypłacenie wyrównania,
włącznie z tym dniem. Odsetek tych płatnik składek nie może rozliczyć w ciężar składek na
ubezpieczenia społeczne.
Przykład :
Pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy za okres od 18 do 22 sierpnia 2008 r.
Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA pracownik przedłożył w dniu 25 sierpnia 2008 r. Termin
na wypłatę zasiłku upłynął z dniem 24 września 2008 r.
Pracodawca wypłacił zasiłek przed tym terminem, w dniu 10 września 2008 r.
W związku z wyrokiem TK pracodawca ustalił ponownie podstawę wymiaru zasiłków
uwzględniając w podstawie wymiaru kwartalną nagrodę uznaniową, do której pracownik nie
zachowuje prawa za okres pobierania zasiłków. Wypłaty wyrównania zasiłku pracodawca
dokonał w dniu 10 października 2008 r.
Odsetki powinny być obliczone zgodnie z ogólnymi zasadami, od następnego dnia po upływie
terminu na wypłatę zasiłku do dnia wypłaty wyrównania włącznie, tj. od 25 września do 10
października 2008 r. włącznie. Odsetki te nie podlegają rozliczeniu w ciężar składek na
ubezpieczenia społeczne.
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