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KRUS informuje i przypomina
Kasa oficjalnym Partnerem Wizji Zero
Na początku bieżącego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero.
Wizja Zero jest pierwszą w historii światową kampanią prewencyjną opracowaną
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA)
i Specjalną Komisję Techniczną ISSA ds. Prewencji. Kasa jest wieloletnim członkiem
Stowarzyszenia ISSA, a od 2007 roku prowadzi Sekretariat Międzynarodowej Sekcji ISSA
ds. Prewencji w Rolnictwie.
Głównym celem Wizji Zero jest promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy
w każdym miejscu pracy na świecie tak, aby poprzez odpowiednią organizację pracy
i zarządzanie w zakresie BHP wyeliminować systemowo wypadki przy pracy i choroby
zawodowe.
Przystępując do kampanii Wizji Zero Kasa otrzymała tytuł oficjalnego Partnera Wizji
Zero. Więcej informacji na stronie www.visionzero.global.

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Bezpiecznie na wsi"
Decyzją Prezesa KRUS Adama Wojciecha Sekścińskiego, uruchomiono
ósmą edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczniów szkół
podstawowych, który co roku przyciąga ponad 30 tysięcy dzieci
zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.
Tradycyjnie już honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem sprawuje
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela
Państwowa Inspekcja Pracy.
Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie
gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja "Wykazu czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno
powierzać dzieciom poniżej 16 lat". Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie
na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania
najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.
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Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice,
w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa
w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, mające na celu
przygotowanie merytoryczne młodych artystów.
Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a następnie najlepsze prace
ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Prace
laureatów każdego ze szczebli będą nagrodzone, a uroczysty finał etapu centralnego odbędzie
się w Warszawie, gdzie autorom najciekawszych prac zostaną wręczone nagrody: sprzęt
multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także
zestawy upominków przygotowane przez MRiRW, PIP, patronów konkursu oraz firmy
współpracujące.
UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować
się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają niezbędne informacje na temat
organizacji eliminacji. Termin nadsyłania prac konkursowych do Oddziałów Regionalnych
Kasy upływa 6 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin:
https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/konkursy_2018/Reg
ulamin_VIII_Konk_Plastycznego_2018.pdf
Zapraszamy do udziału!

Zasady potrącania zaliczek na podatek dochodowy i składek
na ubezpieczenie zdrowotne z emerytur i rent rolniczych w 2018 r.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że - jako
płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991
r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032
ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania
comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.
Od 1 stycznia 2018 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 18% świadczenia
uzyskanego w danym miesiącu pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek
równą 46 zł 33 gr (ustalona od obowiązującej do końca 2016 r. kwoty zmniejszającej podatek
- 556 zł 2 gr, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 46 zł 33 gr).
Jeżeli emeryt/rencista (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy dochód
85 tys. 528 zł, to wówczas od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
przekroczenie, zaliczka będzie wynosiła nie 18% lecz 32% dochodu uzyskanego w danym
miesiącu i nie będzie zmniejszana o 46 zł 33 gr. Natomiast od świadczeń wypłacanych
w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.
Kasa wyjaśnia, że od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia
27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz.
2175), w myśl których roczna kwota zmniejszająca podatek w 2018 r. wynosi od 0 do
1 tys. 440 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.
Niemniej Kasa podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie
ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku
tj. po zakończeniu roku podatkowego 2018, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej
sposób z zastosowaniem (jak dotychczas) kwoty 556 zł 2 gr. Kasa dodaje, że w przypadku
emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8 tys. zł – kwota zmniejszająca
podatek wyniesie 1 tys. 440 zł.
Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8 tys. zł i nie
przekroczą 13 tys. zł, odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1 tys. 440 zł
a 556 zł 2 gr. W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą
13 tys. zł, ale nie przekroczą 85 tys. 528 zł, roczna kwota zmniejszająca podatek wyniesie jak
dotychczas 556 zł 2 gr.
Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) 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.

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).
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).
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Bliższe informacje dot. zasiłku chorobowego można uzyskać na stronie internetowej
www.krus.gov.pl w zakładce "zasiłek chorobowy".

(krus)
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