ZUS wyjaśnia
Dokumenty do ustalenia prawa do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z
ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz zasiłku pogrzebowego po zmianach
przepisów w zakresie danych identyfikacyjnych osób ubezpieczonych


Czego dotyczą zmiany?

Z dniem 1 września 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016).
Zgodnie z brzmieniem art. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i
identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) nadanym
powołaną ustawą z dnia 29 lipca 2011 r., identyfikatorem podatkowym w przypadku
podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzących
działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług oraz niebędących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych albo
podmiotami pełniącymi rolę płatnika składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie
zdrowotne, staje się numer PESEL. W przypadku pozostałych podmiotów, w tym osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub będących zarejestrowanymi
podatnikami podatku od towarów i usług, identyfikatorem podatkowym jest nadal numer
NIP.
Ponadto w świetle art. 67 i 69 powołanej wyżej ustawy z dnia 29 lipca 2011 r., od dnia 1
września do 31 grudnia 2011 r. od osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, które nie
prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od
towarów i usług, nie można żądać numeru NIP, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie
wynika z przepisów prawa. Natomiast od 1 stycznia 2012 r. w odniesieniu do tych osób
numer NIP zostaje zniesiony, a ich jedynym identyfikatorem podatkowym staje się numer
PESEL.
W świetle znowelizowanego przepisu art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, płatnik podatku jest zobowiązany
żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom
podatkowym na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.
Przepisy powołanej ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. nowelizują m.in. przepisy ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nowym brzmienie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych, we wszystkich dokumentach związanych
z ubezpieczeniami społecznymi, w tym z rozliczaniem i opłacaniem składek oraz
przyznawaniem i wypłatą świadczeń określonych odrębnymi przepisami, należy w przypadku
ubezpieczonych podawać numer PESEL, a w razie gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru
PESEL – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.
Na podstawie art. 74 powołanej ustawy z dnia 29 lipca 2011 r., do wyczerpania nakładów
druków formularzy, których wzory zostały określone na podstawie odrębnych przepisów,
druki te mogą być stosowane wobec osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nie dłużej
jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.
W związku z powyższym, od dnia 1 września 2011 r. przy ustalaniu prawa i wypłaty
świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych, w przypadku
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ubezpieczonych objętych rejestrem PESEL stosowane są dotychczasowe dokumenty,
w których w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego powinien być podany numer
PESEL, a w razie, gdy ubezpieczonemu nie nadano numeru PESEL – seria i numer
dowodu osobistego lub paszportu. Nie należy wymagać wypełnienia pola z numerem
identyfikacji podatkowej NIP. Zasada ta dotyczy także postępowaniu przy ustalaniu prawa i
wypłacie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przez płatników składek
zobowiązanych do ich wypłaty.



Jakich dokumentów dotyczą zmiany?

Wypełnienia pola z numerem identyfikacji podatkowej NIP nie należy wymagać, m. in. w
następujących dokumentach niezbędnych do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków:
zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA, wniosek o świadczenie
rehabilitacyjne składany na druku ZUS Np-7, wniosek o zasiłek opiekuńczy składany na
druku ZUS Z-15, oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie
rehabilitacyjne składane na druku ZUS Z-10, zaświadczenie płatnika składek wystawione na
druku ZUS Z-3 lub ZUS Z-3a, wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego składany na druku
ZUS Z-12.
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