Częstochowa, 17 stycznia 2020 roku

Bezpłatne ubezpieczenie NNW dla dzieci ubezpieczonych w KRUS rolników
ważne przez kolejny rok
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik
podjęła decyzję o kontynuacji grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków i chorób dzieci rolników, realizowanego przez Pocztowe Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych.
To kolejna taka umowa, obowiązywać będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.
Poprzednia również była finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego
Rolników, dla którego Prezes KRUS pełni rolę zarządu.
Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16 roku życia
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z
których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.
Darmowe ubezpieczenie dzieci rolników znajduje pełną akceptację Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.
- „Dotychczasowe działania związane z taką formą ubezpieczenia dzieci spotkały się z dużym
zainteresowaniem i bardzo dobrym przyjęciem wśród rolników, tak więc ich kontynuowanie
jest odpowiedzią na potrzebę środowiska rolniczego – nadmieniał w specjalnym liście do
rolników minister wspólnie z prezesem KRUS. - Dzięki działaniom prewencyjnym
podejmowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz coraz bardziej
powszechnemu przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w pracy rolniczej - ryzyko wypadków i
ich liczba maleje. Niemniej jednak, dzieci rolników, które pozostają w otoczeniu ich pracy
narażone są na zwiększone ryzyko wypadków i wymagają szczególnej ochrony
ubezpieczeniowej".
Życie najmłodszych w środowisku wiejskim różni się zdecydowanie od tego, do
czego przyzwyczajona jest młodzież w mieście. Rolnictwo to jeden z najtrudniejszych i
najniebezpieczniejszych zawodów – mamy tu do czynienia z wieloma niebezpiecznymi
narzędziami, maszynami, z chemią, zwierzętami, które mogą człowieka okaleczyć lub
zabić. Dzieci i młodzież mieszkająca w gospodarstwie wiejskim, przez 24 godziny, bawi
się, uczy, w warsztacie pracy swoich rodziców.
Dzieci spełniające powyższe kryteria wieku, są ubezpieczone na mocy umowy z
automatu – rolnicy nie muszą wcześniej wypełniać żadnych dokumentów lub o to
wnioskować.
Kiedy dziecko ulegnie wypadkowi, potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie
wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty
ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalnorentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie
polisowym.
Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać:
- drogą elektroniczną pod adresem e-mail: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl lub
- listem poleconym na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul.
Mickiewicza 19, 26-600 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz
Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w
formularzu w części „Informacje dla zgłaszającego roszczenie”.
Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego
Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pon.-pt. od
8.00 do 18.00).
Zakres ubezpieczenia i formularz zgłoszenia dostępne są w internecie.

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek na
ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2020 roku

W związku z rozpoczęciem nowego roku podatkowego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Rolniczego informuje, że w 2020 r. będzie pobierała zaliczki na podatek dochodowy i
składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych emerytur i rent na zasadach
analogicznych, jak przed dniem 1 stycznia 2020 r.
Zaliczki na podatek dochodowy będą naliczane w kwocie równej 17% świadczenia
uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek tj. 43,76 zł.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne będą ustalone tj. w wysokości 9% świadczenia; z tym, że
7,75% będzie pokrywane z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% z kwoty netto
emerytury lub renty.
Jeżeli dochód emeryta lub rencisty (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy
85528 zł, to wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w
wysokości 32% dochodu. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257
zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.
Kasa wyjaśnia, że w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835), roczna kwota
zmniejszająca podatek w 2020 r. wynosi od 0 zł do 1360 zł w zależności od wysokości
rocznego dochodu.
Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość powyższej kwoty zmniejszającej podatek będzie
ustalona indywidualnie dla każdego emeryta lub rencisty dopiero w rocznym obliczeniu
podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2020, a zaliczki potrącane będą w opisany
wyżej sposób z zastosowaniem kwoty 525,12 zł.
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Kasa dodaje, że w przypadku emerytów lub rencistów, których roczne dochody nie
przekroczą 8000 zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1360 zł.
Emerytom lub rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8000 zł i nie przekroczą
13000 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1360 zł a 525,12 zł, a
emerytom lub rencistom, których roczne dochody przekroczą 13000 zł, ale nie przekroczą
85528 zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek wynosząca 525,12 zł.
W przypadku emerytów lub rencistów, których roczne dochody przekroczą 85528 zł kwota
zmniejszająca podatek będzie naliczana w wysokości poniżej 525,12 zł, a w przypadku
emerytów lub rencistów, których dochody roczne przekroczą kwotę 127000 zł kwota
zmniejszająca wyniesie 0 zł.
Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych
świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9%
podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z
zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest
z kwoty netto emerytury lub renty.
Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie
zdrowotne w 2020 roku.
Przykład 1
Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze tj.
1100,00 zł brutto do wypłaty otrzyma 943 zł. Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci
zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 157
zł (tj. 143,24 zł + 13,75 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego). Sposób wyliczenia potrąceń:
-

1100 zł (podstawa opodatkowania) x 17% - 43,76 zł = 143,24 zł – zaliczka na
podatek dochodowy

-

1100 zł x 9% = 99 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

-

1100 zł x 7,75% = 85,25 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z
zaliczki na podatek dochodowy

-

99 zł – 85,25 zł = 13,75 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana
ze świadczenia rentowego

Przykład 2
Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1201,95 zł brutto do wypłaty otrzyma
emeryturę rolniczą w kwocie 1026,95 zł. Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci
zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 175
zł (tj. 160,58 zł + 14,85 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).
Sposób wyliczenia potrąceń:
-

1202 zł (podstawa opodatkowania tj. 1201,95 zł zaokrąglona do pełnego złotego) x
17% - 43,76 zł = 160,58 zł – zaliczka na podatek dochodowy
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-

1202 zł x 9% = 108,18 zł - (po zaokrągleniu 108 zł) - składka na ubezpieczenie
zdrowotne

-

1202 zł x 7,75% = 93,15 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z
zaliczki na podatek dochodowy,

-

108 zł – 93,15 zł = 14,85 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z
emerytury

IL
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