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Składki ubezpieczeń KRUS za II kwartał
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KRUS na podstawie uchwały opublikował wysokość miesięcznej składki
ubezpieczeń chorobowych, zdrowotnych i macierzyńskich. Składka ta nie
uległa zmianie względem I kwartału. Nastąpiły natomiast inne zmiany,
o których warto wspomnieć.

Podstawowe składki ubezpieczeń KRUS prawie bez zmian
Jak informuje KRUS wysokość składki na ubezpieczenie chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie
w II kwartale wynosi 42 zł miesięcznie. Wobec tego jest ona taka sama jak w I kwartale. Jeśli
natomiast rolnik, lub domownik ubezpieczony jest w ograniczonym zakresie to jego składka wynosi
14 zł miesięcznie. Nieznaczny wzrost nastąpił w przypadku podstawowej składki na
ubezpieczenie emerytalno – rentowe dla rolników, małżonków, oraz domowników z powodu
zmiany wysokości emerytury podstawowej. Składka dla tych osób wynosi obecnie 97 zł.

Wyższa kwota dla gospodarstw powyżej 50 ha
Składki ubezpieczeń KRUS w postaci dodatkowej będą stanowić:
12% emerytury, czyli 117 zł dla gospodarstw do 100 ha przeliczeniowych
24% emerytury (233 zł) dla gospodarstw od 100 do 150 ha przeliczeniowych
36% emerytury, tj. 350 zł dla gospodarstw od 150 ha do 300 ha przeliczeniowych
48% emerytury, czyli 467 zł, jeśli gospodarstwo ma więcej niż 300 ha przeliczeniowych

Składki ubezpieczeń KRUS – do kiedy należy zapłacić?
Termin wpłaty mija:
30 kwietnia br. – jeśli zapłata dotyczy II kwartału zarówno dla rolników, jak ich domowników
15 dnia każdego miesiąca – jeśli wpłata dotyczy pomocników rolnika

Przypomnienie o zmianach i o dodatkowym świadczeniu
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Kasa przypomina również, że od 1 marca br. zmianie uległa wysokość emerytury podstawowej,
która wynosi 972,40 zł. Waloryzacja emerytur i rent rolniczych nastąpiła poprzez pomnożenie
kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru ustalony dla każdego świadczenia.
Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule.
Ponadto, przygotowane zostało dodatkowe roczne świadczenie dla emerytów i rencistów,
którzy otrzymają je w kwietniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie KRUS-u.
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