Częstochowa 27 grudnia 2017 roku

KRUS informuje i przypomina
Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 roku
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który
do 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek - kobieta - 55 lat i mężczyzna - 60 lat,
będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia
emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności
rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.
O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do 31 grudnia 2017 r., rolnik
uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po
tej dacie.
W takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca
złożenia wniosku.
Kasa informuje, że do wniosku rolnik powinien dołączyć dokument stwierdzający fakt
zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, np. akt notarialny przenoszący własność i
posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę, umowę dzierżawy spełniającą warunki
określone w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. zawartą co najmniej na 10 lat i
zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą:
a) małżonkiem emeryta lub rencisty,
b) jego zstępnym lub pasierbem,
c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c).
Na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11),
dopuszcza się również zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. Rodzice wydzierżawiając
gospodarstwo rolne dziecku są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu
działalności rolniczej na tym gospodarstwie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2336).

Informacja dla rolników prowadzących działy specjalne
produkcji rolnej
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie
informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12
września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki
godzinowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747) począwszy od 1
stycznia 2018 r. zmienia się wysokość minimalnej podstawy
wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, nie
może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2018
r. wynosi 2100 zł.
W związku z powyższym, począwszy od 1 stycznia 2018 r. najniższa miesięczna
składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wyżej wymienionych rolników, liczona
jako 9% minimalnej podstawy wymiaru wynosi 189 zł (tzn. 9% x 2100 zł =189 zł).
Jednocześnie Kasa przypomina, że z dniem 31 stycznia 2018 r. upływa termin
na złożenie w KRUS przez rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej
oświadczenia o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności i przewidzianym
dochodzie z prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych wraz z
odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego wydanej na podstawie deklaracji
o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej w 2018 r.
Rolnicy, którzy w 2018 r. nie uzyskają od naczelnika urzędu skarbowego decyzji o
wysokości dochodu ze względu na inny sposób rozliczeń (dochód ustalany na
podstawie ksiąg), składają w Kasie jedynie oświadczenie, w którym deklarują
wysokość przewidywanego rocznego dochodu z działów specjalnych produkcji
rolnej.
Na podstawie złożonych dokumentów ustala się wysokość miesięcznej składki na
ubezpieczenie zdrowotne obowiązującej w 2018 r.

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zasiłki
chorobowe w podstawowym okresie zasiłkowym (nie dłużej niż przez 180
dni) przyznawane są na podstawie zaświadczeń lekarskich wystawianych w
formie elektronicznej (e – ZLA) lub papierowej (na formularzu ZUS –
ZLA).
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W przypadku, gdy lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej (e-ZLA),
ubezpieczony w KRUS nie musi składać wniosku o przyznanie prawa do zasiłku
chorobowego, bowiem zaświadczenie takie automatycznie przekazywane jest do KRUS. Tak
więc ubezpieczony nie musi żądać od lekarza wydruku zaświadczenia lekarskiego (e-ZLA),
aby otrzymać prawo do zasiłku chorobowego.
Gdy lekarz wystawi zaświadczenie ubezpieczonemu w formie papierowej (na formularzu
ZUS – ZLA) ubezpieczony, powinien takie zaświadczenie dostarczyć do Oddziału
Regionalnego lub Placówki Terenowej Kasy, w celu rozpatrzenia prawa do zasiłku
chorobowego.
Jednocześnie KRUS informuje, że od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali zaświadczenia
lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej (e – ZLA).
Bliższe informacje dot. zasiłku chorobowego można uzyskać na stronie internetowej
www.krus.gov.pl w zakładce "zasiłek chorobowy"
..

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w I kw.
2018 r.
W Monitorze Polskim z 12 grudnia 2017 r., poz. 1146, opublikowano
Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia
6 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2018 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42 zł miesięcznie za każdą osobę podlegającą temu
ubezpieczeniu. Za osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym
zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r.
stanowić będzie 10 proc. obowiązującej w grudniu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44
zł), tj. 89,00 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w I kw. 2018 r. dla
prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków
rolnych stanowić będzie:





12 proc. emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
24 proc. emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha
przeliczeniowych
36 proc. emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha
przeliczeniowych
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48 proc. emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł - w przypadku gospodarstw rolnych
obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ostateczny ustawowy termin uregulowania należnych składek za I kwartał 2018 r., upływa 31
stycznia 2018 r.

Publikacje startujące w Konkursie organizowanym przez KRUS
nadsyłamy do połowy stycznia
To już ostatnie godziny XXIII konkursu "W rolnictwie można
pracować bezpieczniej" organizowany przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach
masowego przekazu opublikują w 2017 roku materiały popularyzujące
wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach
rolnych.
Na laureatów czekają wysokie nagrody finansowe. Warunkiem udziału w konkursie jest
opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r., a następnie przesłanie na adres
organizatora, najpóźniej do 15 stycznia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) co
najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w
Regulaminie Konkursu.
W konkursie mogą brać udział dziennikarze i inne osoby publikujące w środkach
masowego przekazu. Publikacje mogą zgłaszać bezpośrednio autorzy, ich Redakcje lub - po
uzyskaniu zgody autorów - Oddziały Regionalne KRUS i Biuro Komunikacji Społecznej
Centrali KRUS. Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach: artykułów
prasowych i publikacji internetowych; audycji radiowych oraz audycji telewizyjnych.
Komisja Konkursowa przyzna nagrody za pojedynczą publikację lub za cykl
(minimum trzy publikacje). Organizator pozostawia do wyłącznego uznania autorów dobór
gatunków dziennikarskich przy opracowaniu materiałów konkursowych, np. reportaż,
wywiad, felieton.
Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów
oceny publikacji, a także wysokości nagród finansowych w poszczególnych kategoriach
można znaleźć na stronie internetowej KRUS.
Regulamin:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2017/ko
nkurs_dla_dziennikarzy_2017_regulamin.pdf
http://www.krus.gov.pl, w zakładce "Konkursy".
Relacja z ostatniego rozstrzygnięcia:
http://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/konkurs-pt-w-rolnictwie-moznapracowac-bezpieczniej-rozstrzygniety/
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