JAK SKORZYSTAĆ Z ePŁATNIKA?
Należy zalogować się do portalu pue.zus.pl i aktywować
aplikację ePłatnik, klikając w menu „Ustawienia.
Konfiguracja profilu”, a następnie „Aktywacja ePłatnika.”
Opcja ta jest dostępna, jeżeli występujesz w ZUS w roli
płatnika składek.
Możesz nadać także innej osobie fizycznej –
np. pracownikowi biura rachunkowego – uprawnienia do
Twojego profilu PUE i obsługi aplikacji ePłatnik w Twoim
imieniu. W tym celu wystarczy przekazać do ZUS stosowne
pełnomocnictwo (wzór pisemnego Pełnomocnictwa
w sprawie spersonalizowanego dostępu do danych
w ZUS dotyczących innej osoby/podmiotu udostępniono
na pue.zus.pl).
Osoba fizyczna może posiadać uprawnienia do obsługi
wielu profili PUE.
Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z portalu
pue.zus.pl znajdziesz w instrukcji użytkownika PUE
zamieszczonej na portalu pod symbolem pomocy: ?
Przydatne ulotki na temat wybranych usług dostępnych na
profilu PUE i w aplikacji ePłatnik zamieszczono na
www.zus.pl w menu „Platforma Usług Elektronicznych.
PUE krok po kroku”.

ePłatnik
WYGODNIE
ŁATWO
BEZBŁĘDNIE

usługi internetowe
dla przedsiębiorcy

WYGODNIE PRZEZ INTERNET
Platforma Usług Elektronicznych (PUE) to wspólna nazwa dla
zestawu nowoczesnych usług udostępnianych klientom ZUS.
Najważniejszym elementem PUE jest portal internetowy
pue.zus.pl, dzięki któremu możesz teraz załatwić większość spraw
związanych z ubezpieczeniami społecznymi bez wychodzenia
z domu. Przez Internet uzyskasz nie tylko informacje o swoich
ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach, ale wyślesz
również wnioski, dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczysz składki.
Portal PUE pełni też rolę elektronicznej skrzynki podawczej ZUS.

PUE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorcom udostępniono na pue.zus.pl aplikację ePłatnik,
w której możesz przez Internet wypełnić i wysłać dokumenty
zgłoszeniowe i rozliczeniowe oraz opłacić składki.
Aplikacja ePłatnik jest przeznaczona specjalnie dla małych
i średnich przedsiębiorców rozliczających składki
za maksymalnie 100 ubezpieczonych i jest całkowicie bezpłatna.

ŁATWO I BEZBŁĘDNIE Z ePŁATNIKIEM
Tworzenie dokumentów w ePłatniku jest teraz dużo łatwiejsze
dzięki prostym w obsłudze kreatorom, które krok po kroku
przeprowadzą użytkownika przez niezbędne czynności.
Poprzez ePłatnika masz dostęp on-line do danych zapisanych
w systemie informatycznym ZUS (dotyczących zarówno płatnika
składek, jak i zgłoszonych przez niego ubezpieczonych).
Dzięki temu podczas wypełniania dokumentów zgłoszeniowych
i rozliczeniowych unikniesz błędów i konieczności ich korekty.

W CZYM POMOŻE CI ePŁATNIK?
PIERWSZY KROK NA PUE.ZUS.PL
Najpierw należy zarejestrować się na portalu pue.zus.pl.
Podczas rejestracji otrzymuje się login i wybiera hasło
do własnego profilu PUE.
Jeśli posiadasz już bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany
przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub profil zaufany
ePUAP, to możesz za ich pomocą uwierzytelnić profil PUE podczas
rejestracji. Jeżeli nimi nie dysponujesz, musisz odwiedzić
w tym celu jednostkę ZUS.
Weryfikacja tożsamości jest niezbędna ze względu
na bezpieczeństwo danych, do których uzyskuje się dostęp
dzięki profilowi PUE.

CZY POTRZEBNY JEST CERTYFIKAT
KWALIFIKOWANY?
Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy użyciu
certyfikatu kwalifikowanego jest wymagany tylko wtedy,
gdy wysyła się dokumenty do ZUS z oprogramowania
interfejsowego – np. programu Płatnik.

KREATORY OBSŁUGI
Bardzo ułatwią Ci wykonanie czynności związanych
z tworzeniem dokumentów ubezpieczeniowych. Wystarczy
wybrać odpowiedni kreator, a on krok po kroku przeprowadzi
Cię przez czynności niezbędne np. do zgłoszenia
do ubezpieczeń, zmiany bądź korekty danych czy do stworzenia
odpowiednich dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.
W aplikacji ePłatnik dostępne są następujące kreatory:
obsługa rozliczenia,
obsługa ubezpieczonego,
obsługa płatnika,
obsługa członka rodziny,
obsługa dokumentów płatniczych,
obsługa ZUS IWA,
informacje dla osoby ubezpieczonej (tworzenie informacji
miesięcznej i rocznej),
zgłoszenie ZUS ZSWA.

REJESTR UBEZPIECZONYCH
Tutaj znajdziesz dane wszystkich osób fizycznych, które są
aktualnie zgłoszone do ubezpieczeń przez płatnika składek.

ePŁATNIK Z PROFILEM ZAUFANYM ePUAP

DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE

Portal PUE jest skrzynką podawczą ZUS i do wysyłania
oraz odbierania wszystkich dokumentów za pośrednictwem PUE
wystarczy podpis elektroniczny weryfikowany
przy pomocy profilu zaufanego ePUAP.
Jest on bezpłatny.
Wniosek o taki profil należy złożyć na epuap.gov.pl
i potwierdzić tożsamość w jednostce ZUS, np. przy okazji
uwierzytelniania profilu PUE.

W tej części ePłatnika możesz przeglądać dokumenty robocze,
zatwierdzone i wysłane, a także ręcznie wypełnić formularz
dokumentu ubezpieczeniowego.

Oczywiście, jeśli posiadasz certyfikat kwalifikowany,
możesz podpisywać dokumenty wysyłane z portalu PUE –
w tym dokumenty ubezpieczeniowe – także bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu
certyfikatu kwalifikowanego.

KARTOTEKA PŁATNIKA
Zawiera szczegółowe dane dotyczące płatnika składek.
Możesz tu dokonywać synchronizacji danych (czyli aktualizacji
z danymi w systemie informatycznym ZUS), korygować je,
nanosić zmiany czy nawet wyrejestrować płatnika składek.

ePŁATNOŚCI
Dzięki ePłatnikowi możesz również opłacać składki
na poszczególne fundusze. Wystarczy wskazać dokumenty,
na podstawie których ma być dokonana płatność, a aplikacja
wstępnie wypełni formularz płatności i przekieruje Cię
na stronę internetową banku.

