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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła ile będzie wynosić
składka na ubezpieczenie KRUS w IV kwartale. Podana przez KRUS wysokość
składki dotyczy ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, a także
macierzyńskiego.

Składka na ubezpieczenie KRUS w całości i ograniczonym zakresie
Wysokość składki w IV kwartale wynosi 42 zł miesięcznie. Powyższa kwota obowiązuje dla rolnika,
domownika, a także pomocnika rolnika.
Jeżeli natomiast rolnik, małżonek lub domownik posiada ubezpieczenie w ograniczonym zakresie, to
wówczas wtedy składka stanowi 1/3 pełnej składki. Mówiąc konkretniej jest to 14 zł miesięcznie.

Jaka składka na ubezpieczenie emerytalno – rentowe rolników?
KRUS informuje również, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale wynosi 97 zł. Powyższa kwota stanowi 10%
obowiązującej we wrześniu emerytury podstawowej (972,40 zł).

Dodatkowa składka na ubezpieczenie KRUS
Ponadto, dla producentów rolnych prowadzących gospodarstwa o powierzchni powyżej 50 ha
przeliczeniowych użytków rolnych obowiązuje dodatkowa składka.
Jej wysokość zależy od wielkości gospodarstwa i przedstawia się dokładnie w następujący sposób:
12 % emerytury podstawowej (117 zł) dla gospodarstw rolnych do 100 ha przeliczeniowych
użytków rolnych
24 % emerytury (233 zł) dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych
pomiędzy 100 ha, a 150 ha przeliczeniowych
36 % emerytury (350 zł) dla gospodarstw rolnych, których użytki rolne stanowią od 150 ha
do 300 ha
48 % emerytury (467 zł) dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha
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Jaka składka na ubezpieczenie KRUS? – ważne informacje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina na koniec, że ostateczny termin zapłaty
składek mija 31 października 2020 r. (tj. sobota). W związku z tym zostaje on przeniesiony na
następny dzień, bądź dni wolnych od pracy, czyli na 2 listopada 2020 r.
Wynika to z postanowień art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu
społecznym rolników.
Więcej informacji na temat składek ubezpieczenia można z pewnością znaleźć na stronie KRUS –
https://www.krus.gov.pl/
Składka na ubezpieczenie za III kwartał – Sprawdź!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Submit Rating
Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0
Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

