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Nowy rząd zaczyna pracę i już na początku musi zmierzyć się
z problemami rolników. Kolejnym zagadnieniem interesującym
gospodarzy są podatki i KRUS. Co planuje minister Jurgiel i jak jego
decyzje wpłyną na sytuację mieszkańców wsi?
Co dalej z podatkami i KRUS?
– Nie będzie reformy systemu podatkowego dla rolników ani likwidacji Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego – zapowiada nowy minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Jednak dyskusja
nad ostatecznym kształtem KRUS jest nadal otwarta, a wielu polityków podkreśla, że obecny
system wymaga zmiany.
PiS nie zapowiada wprowadzenia podatku dochodowego dla rolników. – Nie będzie reformy systemu
podatkowego dla rolników, podatek rolny się sprawdził – podkreśla Jan Krzysztof Ardanowski, poseł
PiS. – Dopiero za kilka lat będzie można wprowadzić alternatywę, czyli dobrowolne przechodzenie
na podatek dochodowy – dodaje.
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Nie będzie reformy systemu podatkowego dla rolników ani likwidacji Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa

Politycy PiS nie zamierzają też przeprowadzać rewolucji w Kasach Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS). Krzysztof Jurgiel, nowy minister rolnictwa, zaznacza, że odrębne systemy
ubezpieczeń rolników istnieją w wielu europejskich krajach. Według Jurgiela KRUS wymaga jedynie
uszczelnienia, aby wyeliminować z niego osoby czerpiące dochody poza rolnictwem.

Tymczasem Adam Szejnfeld, europoseł PO, opowiada się za ujednoliceniem obecnego systemu.

Pomysłów na reformę KRUS jest więcej. Marek Jakubiak, poseł Kukiz’15, łączy konieczność zmian
w KRUS ze zmianami w ZUS.

Potrzebę zmian dostrzegają również Ludowcy. Dzisiaj powinniśmy zastanawiać się, co w drugą
stronę, żeby podobne ułatwienia, jak są w KRUS, zastosować dla tych, którzy płacą ZUS.To jest
dzisiaj największe wyzwanie – ocenia Jakub Stefaniak, rzecznik PSL. Jestem przekonany, że
najdalej za trzy lub pięć lat (jeśli PiS odwróci reformę emerytalną to pewnie wcześniej) będziemy
dyskutować nad systemem państwowej ryczałtowej emerytury i składki, bardziej zbliżonej do KRUS
niż do ZUS – dodaje były minister rolnictwa, Marek Sawicki.
Dyskusja nad przyszłością KRUS wraca jak bumerang. O potrzebie likwidacji rolniczego systemu
ubezpieczeń wiele mówili podczas zakończonej niedawno kampanii wyborczej członkowie
Nowoczesnej Ryszarda Petru.
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