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ROZPORZ DZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 23 grudnia 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne z uwzgl dnieniem dotacji
Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i bud etu pa stwa.
(Dz. U. z dnia 31 grudnia 1998 r.)

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz.
887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zarz dza si , co nast puje:
§ 1. Płatnicy składek, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zwanej dalej "ustaw ", wykazuj w deklaracji
rozliczeniowej kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na ródła finansowania tych składek.
§ 2. 1. Na podstawie przesłanych deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj cych Zakład
Ubezpiecze Społecznych, zwany dalej "Zakładem", ustala zgodnie z ustaw kwoty składek na ubezpieczenia społeczne
finansowane odpowiednio przez Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej "Funduszem", oraz
bud et pa stwa, stosuj c dokumentacj , o której mowa w art. 16 ust. 14 ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r. o systemie
ubezpiecze społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126).
2. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane zgodnie z ustaw z bud etu pa stwa oraz z Funduszu przekazywane s
na wskazany przez Zakład rachunek bankowy, nie pó niej ni w ci gu 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentacji, o której
mowa w ust. 1.
3. W razie opó nienia w przekazaniu dotacji, o której mowa w ust. 2, dotacj powi ksza si o kwot odsetek za zwłok ,
obliczonych na zasadach i w wysoko ci okre lonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.
U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
4. W razie gdy kwota składek, o której mowa w ust. 1, w wyniku korekty ulega zwi kszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio
zwi ksza si lub zmniejsza kwot dotacji nale n w najbli szym terminie rozliczeniowym.
§ 3. 1. Do czasu pełnego wdro enia kompleksowego systemu informatycznego Zakładu, nie dłu ej jednak ni do czasu
sporz dzenia deklaracji rozliczeniowej i deklaracji rozliczeniowych koryguj cych za listopad 2000 r., rozliczenia, o których
mowa w § 2, odbywaj si w formie zaliczkowej.
2. W celu ustalenia miesi cznej kwoty zaliczki Zakład:
1) ustali liczb osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawno ci
zatrudnionych u pracodawcy zatrudniaj cego mniej ni 25 osób w przeliczeniu na pełen etat, w oparciu o dane Zakładu za
grudzie 1998 r.,
2) ustali liczb osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywizacji zawodowej, w
oparciu o dane Funduszu uzyskane od wojewodów, dotycz ce liczby etatów, na których w pierwszym półroczu 2000 r.
zatrudnione były osoby niepełnosprawne w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywno ci zawodowej,
3) wyliczy redni miesi czn podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych
w zakładach, o których mowa w pkt 1 i 2, w oparciu o przeci tn miesi czn podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne tych osób w roku 1998,
4) przeliczy podstaw wymiaru składek, o której mowa w pkt 3, mno c j przez wska nik przeliczenia przychodu 123,0164%,
5) przeliczon zgodnie z pkt 4 podstaw wymiaru składek, o której mowa w pkt 3, pomno y przez ustalony w ustawie
bud etowej rednioroczny wska nik przeci tnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 93 ust. 1
pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz.
1118, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802 i Nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr
9, poz. 118, Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948) za rok 1999 i 2000,
6) obliczy kwot zaliczki, stosuj c stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne okre lone w ustawie o systemie
ubezpiecze społecznych oraz przepisy art. 25 ustawy, dotycz ce finansowania przez Fundusz i bud et pa stwa cz ci
wynagrodze osób niepełnosprawnych i cz ci kosztów osobowych zakładu pracy, odpowiadaj cych nale nym składkom.

3. Zakład jest zobowi zany do ostatecznego rozliczenia zaliczek, o których mowa w ust. 1 i 2, nie pó niej ni do dnia 31
marca 2001 r., stosuj c dokumentacj okre lon rozporz dzeniem wydanym na podstawie art. 16 ust. 14 ustawy o systemie
ubezpiecze społecznych.
§ 4. Rozporz dzenie wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

