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KRUS wydał komunikat, w którym przypomina o złożeniu oświadczenia, które
dotyczy zarówno rolników, jak i domowników ubezpieczonych w KRUSie.
Osoby, dla których prowadzenie działalności pozarolniczej nie jest obce
muszą złożyć dokument w którym wykażą należny podatek dochodowy.

Prowadzenie działalności pozarolniczej – ważna informacja od
KRUS!
Kasa przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie specjalnego oświadczenia. Dotyczy to
osób prowadzących dodatkowo działalność pozarolniczą. Oświadczenie musi zawierać roczną
kwotę należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaświadczenie lub oświadczenie wymagane zgodnie z podstawą
prawną
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników, domownik, a także rolnik podlegający
ubezpieczeniu w KRUS, przy równoczesnym prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
zobowiązany jest do 31 maja złożyć w Kasie wspomniane oświadczenie. W dokumencie tym,
potwierdzi, że kwota graniczna nie uległa przekroczeniu.
Kwota ta określa należny podatek dochodowy za poprzedni rok podatkowy od przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za 2019 rok wspominana kwota wynosi 3 454 zł.

Prowadzenie działalności pozarolniczej – termin wydłużony zgodnie
z KPA
Termin 31 maja przypada w niedzielę, dlatego zgodnie z KPA termin upływa następnego dnia
który nie jest dniem wolnym od pracy. W związku z tym, osoby prowadzące działalność
pozarolniczą muszą złożyć zaświadczenie do poniedziałku 1 czerwca 2020 r.

Przekroczenie kwoty granicznej – konsekwencje nałożone przez
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KRUS
Jeżeli nastąpi przekroczenie kwoty granicznej, to wówczas wtedy ubezpieczenie społeczne
rolnika, bądź domownika przestanie obowiązywać.

Więcej informacji o zaświadczeniu dla rolników i domowników można znaleźć na stronie KRUS. Do
dyspozycji rolników są także placówki KRUS, które przedstawiły nowe zasady obsługi interesantów.
Można o tym przeczytać w artykule ARiMR i KRUS otwiera swoje placówki.
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