Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz
34-381 Radziechowy, Wieprz 700
tel. 33 867 66 10, fax. 33 867 66 13
e-mail: ug@radziechowy-wieprz.pl
www.radziechowy-wieprz.pl

Ważne zmiany w KRUS od 1 stycznia 2022

Nowe wysokości jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego
(Dz. U. z 2021 r., poz.2396) ulega zmianie wysokość jednorazowego
odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.
Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub
rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania
ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.
Jednocześnie od 18 maja 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 858) prawo do jednorazowego odszkodowania przysługuje ubezpieczonemu
pomocnikowi rolnika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności określonych w
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umowie o pomocy przy zbiorach.
Od dnia 1 stycznia 2022 r. zostaje podwyższony zasiłek chorobowy do wysokości 20 zł za
każdy dzień niezdolności do pracy. Kasa przypomina, iż prawo do zasiłku chorobowego
ubezpieczony nabywa po przechorowaniu 30 dni ciągłej niezdolności do pracy,
udokumentowanych na podstawie zwolnień lekarskich wystawianych przez lekarza leczącego,
które wpływają elektronicznie do właściwych jednostek organizacyjnych KRUS.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem podwyższeniu uległ też zasiłek chorobowy, w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do wysokości 30 zł za każdy dzień czasowej niezdolności
do pracy trwającej nieprzerwanie nie dłużej niż 14 dni.
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. . w sprawie
określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2021 r., poz.2396).

Zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy i składki na
ubezpieczenie zdrowotne
Od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady ustalania zaliczki na podatek
dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych świadczeń
emerytalno-rentowych oraz rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 stycznia 2022 r.
podwyższeniu ulegają:
1.
2.
3.

kwota wolna od podatku – do 30.000 zł,
roczna kwota zmniejszająca podatek – do 5.100 zł (425 zł miesięcznie),
pierwszy próg podatkowy – do 120.000 zł.

W związku z tym zaliczka na podatek dochodowy od emerytur, rent oraz rodzicielskich
świadczeń uzupełniających wypłacanych w kwocie nieprzekraczającej 2.500 zł miesięcznie
wyniesie 0 zł.
Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne nadal będzie wynosiła 9% wysokości
świadczenia, z tym, że w całości zostanie potrącona z kwoty brutto świadczenia (nie będzie,
jak dotychczas, odliczana w części równej 7,75% od zaliczki na podatek dochodowy).
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W przypadkach, w których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne przekroczy kwotę
odpowiadającą wysokości zaliczki na podatek dochodowy obliczonej zgodnie z przepisami
obowiązującymi do 31 grudnia 2021 r. - obniżona zostanie do kwoty zaliczki.
Jednocześnie Kasa informuje, że od 1 stycznia 2022 r. świadczenie niezrealizowane po
zmarłym emerycie/renciście może zostać wypłacone w kwocie brutto (bez pomniejszenia o
kwotę zaliczki na podatek dochodowy), jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenie, że jej
roczne dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób ﬁzycznych nie
przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w
pierwszym przedziale skali podatkowej tj. 30.000 zł.
Inaczej niż dotychczas, osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą mogły występować o
zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek, w
związku z zamiarem wspólnego rozliczenia dochodów (osoby te będą mogły odliczyć 1500 zł
w rozliczeniu rocznym).
Ponadto Kasa zwraca uwagę, że osoby pobierające emeryturę rolniczą z KRUS i jednocześnie
drugą emeryturę z ZUS w łącznej kwocie przekraczającej 2.500 zł, od których (zgodnie z
obowiązującymi przepisami) oba organy rentowe obliczą zaliczkę na podatek dochodowy w
wysokości pomniejszonej o miesięczną kwotę zmniejszającą podatek, po dokonaniu rocznego
rozliczenia będą miały niedopłatę podatku za 2022 r. W celu uniknięcia niedopłaty należy w
jednym z organów złożyć wniosek o niepomniejszanie zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek.
Analogicznie, osoby samotnie wychowujące dziecko, które osiągają dochody podlegające
opodatkowaniu podatkiem dochodowym np. z tytułu zatrudnienia i pobierają rentę rodzinną
na małoletnie dziecko oraz chcą uniknąć niedopłaty podatku na koniec roku, również powinny
poinformować pracodawcę o dochodach z KRUS lub wystąpić do KRUS, aby nie stosował
kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
ﬁzycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2105)
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