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INFORMACJA PRASOWA

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2021 r.

Trwa wysyłka deklaracji PIT za 2021 r. do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularze trafią do 
wszystkich osób, które w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, np. emeryturę, 
rentę czy zasiłek. W województwie śląskim PIT z ZUS otrzyma ponad 1,2 mln osób.

Jak co roku, ZUS już w drugiej połowie stycznia rozpoczął wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Do 
blisko połowy świadczeniobiorców dotarły już te formularze. – Oprócz papierowej wersji wysłanej do 
świadczeniobiorcy deklaracje PIT będą dostępne także na portalu PUE ZUS na profilu danego 
świadczeniobiorcy. Wystarczy zalogować się na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze 
PIT]. PIT dostępny będzie w formie PDF. Można go w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku 
komputera. To bardzo wygodna opcja, bo czasami papierowe dokumenty mogą nam się zawieruszyć, a tak 
będą one cały czas dostępne elektronicznie w jednym miejscu  - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik 
prasowy ZUS województwa śląskiego.
W całym kraju deklaracje PIT z ZUS otrzyma blisko 10 mln osób. W województwie śląskim trafią one do 1,2 
mln klientów ZUS. Najwięcej, bo ponad 261 tys. formularzy, trafi do świadczeniobiorców z terenu rybnickiego 
Oddziału ZUS, następnie do klientów podległych zabrzańskiego oddziałowi ZUS - do blisko 230 tys. osób. Z 
Oddziału ZUS w Chorzowie wysłanych zostanie ponad 204 tys. PIT, a z sosnowieckiego ZUS prawie 200 tys. Z 
terenu Oddziału ZUS w Bielsku-Białej PIT-y trafią do 191 tys. świadczeniobiorców, a z częstochowskiego ZUS 
do prawie 150 tys. klientów ZUS.

Kiedy emeryt czy rencista otrzyma PIT-40A, a kiedy PIT-11A?

PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta
trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.
PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz 
tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. PIT-11A otrzymają także 
emeryci i renciści, którzy mają nadpłatę podatku. 
- Co ważne, tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą 
podatku. Otrzymają oni PIT-11A, czyli informację o dochodach, a zwrot nadpłaty podatku dostaną 
bezpośrednio z urzędu skarbowego – przypomina rzeczniczka.
PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub 
alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku 
sądu lub ugody.

PIT po zmarłym małżonku

- Warto również przypomnieć, że ZUS nie wysyła z urzędu PIT po zmarłym małżonku, małżonce. Jeżeli chcemy 
wspólnie rozliczyć się ze zmarłym, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do ZUS o PIT– tłumaczy Beata 
Kopczyńska.
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